
 الوافد على العالم

 تأليف

 نجم آل الرسول

 القاسم بن إبراهيم الرسي عليهما السالم

 

 ترجمة اإلمام العالم محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السالم

 مقدمة

 المعرفة ورسومها

 رسوم المعرفة

 معرفة النفس

 معرفة هللا

 معرفة الدين

 معرفة الدنيا

 معرفة اآلخرة

 عمل من وعد بالدارين

 اختبار العالم للوافد

 أنواع الناس وأنواع الكالم

 العجب من سبعة

 خير األشياء واإليمان وشهوده

 الصدق والعمل واالعتقاد وأضدادها

 أعظم األشياء

 أفضل األشياء

 األشياءأخبث 

 أقبح األشياء

 أدنس األشياء

 أنفع األشياء

 أمرُّ األشياء

 أطيب األشياء

 أهول األشياء

 أسئلة الوافد

 ما هي المعرفة

 معرفة هللا

 اإليمان

 اإلسالم

 الطاعة

 الخوف

 التقوى

 الرجاء

 الرغبة في التطوع

 اليقين باهلل
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 اإلخالص

 الحب في هللا والبغض في هللا

 ءالحيا

 اإلستقامة

 الرجاء والخوف

 الشكر

 الصبر

 أطوار خلق اإلنسان ولحمه وعظامه وعروقه وعصبه وغير ذلك

 أفضل ما أعطي العبد

 المناجاة

 البكاء

 أسباب قساوة القلب وجمود العين

 مؤهالت العبد لجنة الخلود

 الحياء

 أسباب إدراك حالوة الطاعة

 الورع

 المجاهدة

 لماذا الغفلة

 الحيلة في دخول باب هللا

 مواعظ بالغة

 الخالص

 ؟ماذا يفعل المؤمن بين قوٍم ال يؤمنون

 الهالك الحقير

 طريق األخيار وطريق الفّجار

 اإلعتبار

 التواضع

 المكين في يوم الدين

 الحقير في اآلخرة

 الملك في اآلخرة

 يا وفعلها بأهلهاالدن

 ؟ من هو الراغب

 ؟ لمن رحمة هللا

 لعل الساعة قريب

 حال من استراح في الدنيا ولهى عن اآلخرة

 حساب النفس

 الصالة

 ثواب من يقوم الليل

 فضل الصيام واإلقالل من الطعام

 المراقبة

 فضل اإلنفاق وقبح البخل

 كيفية مجاهدة النفس

 المريد

 مقامات األولياء

 الصادق المجتهد

 اإلخالص

 تصحيح اإلرادة

 العمل كيفية إخالص

 الحياة الطيبة

 صفات المتقي العارف

 ماذا يجب على المتقي العارف
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 عمل الغافل المتواني

 المتوكل على ربه

 شروط التائب وأوصافه

 وصف هيئة التائب

 أوصاف المحبين لربهم النادمين على ذنبهم

 التجربة

 اإلرادة وكيفية الوصول إلى مقام األولياء

 

 اإلمام العالم محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السالم[ ]ترجمة

هو حممد بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن 
أيب طالب عليهم السالم، العامل النحرير، كان بالغاً يف العلم والفضل وخصال الكمال 

فاضاًل جماهداً يف سبيل اهلل بلغ يف الزهد والورع مجيعاً مبلغ األئمة السابقني، وكان ورعاً 
 منزلة رفيعة.

 قال اإلمام املنصور باهلل القاسم بن علي عليه السالم يف كتاب التنبيه والدالئل:

مسعت أيب يقول حني سأله مجاعة من شيعة القاسم عليه السالم عن إمامة حممد بن 
 القاسم وتوافر شروطها، فقال:

بن حممد وعمي عبداهلل بن احلسني بن القاسم قال: مسعت أيب القاسم  حدثين أيب عبداهلل
وهو يقول: صحبت الصوفية أربعني سنة ودرت املشرق واملغرب ومل أر رجاًل أكيس ورعاً 

 من ابين حممد.

وعن إمامته عليه السالم قال اإلمام املنصور باهلل عليه السالم فيما رواه عن أبيه قال: قال 
 عليه:أيب رمحة اهلل 

كان حممد بن القاسم صلوات اهلل عليه قد باع من اهلل نفسه فخرج إىل احلرية هو وأخوه 
سليمان بن القاسم فنزل على أشهب بن ربيعة فبايعه وأخذ له بيعة كبرية، وكانت له بيعة 
باليمن وأخذ له ابن احلروي بيعة مبصر، وكتب إليه وهو باحلجاز خيربه مبن بايع له وبكثرة 

ه فلم ير صلوات اهلل عليه التخلف بعد ما اتصل به من علم ذلك ما اتصل، فخرج أنصار 
إىل مصر مث ورد عليه كتاب ابن احلروي خيربه فيه أن جيوش بين العباس قد ضبطت البالد 
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وأن من كان بايعه قد ذهب ونكث بيعته، ومل يكن رمحه اهلل صحبه من احلجاز إال شرذمة 
ولد احلسن واحلسني وجعفر وعقيل ومجاعة من قريش ونفر تقل عن مكافحة العساكر من 

 من العرب يسري، فَكرِه صلوات اهلل عليه أن يلقي بشرذمة من املؤمنني قليلة إىل التهلكة.

 وقال اإلمام القاسم عليه السالم: وكانت له بيعة بطربستان وبيعة بكرمان.

ت سنه ولزمه مرض يف ركبتيه أزمنة وكان صلوات اهلل عليه حريصاً جمتهداً يف األمر حىت َعلَ  
 فزال عنه فرض القيام عند ذلك.

وقال اإلمام القاسم أيضاً: قال أيب رمحة اهلل عليه ملن سأله: وأما اهلادي رمحة اهلل عليه فلم 
يقم حىت آل عمه إىل احلال الذي سقط عنه فرض القيام مبا تقدم ذكره أواًل، وكان قيام 

يبلغ إذ ذاك  ما السالم بسنة، وعمه يومئٍذ زمن ال يقوم، وهواهلادي قبل وفاة عمه عليه
 من السنني نيفاً ومثانني سنة رمحة اهلل ورضوانه عليهما، انتهى من كتاب التنبيه والدالئل.

وقد ورد يف سرية اهلادي عليه السالم لعلي بن حممد بن عبيد اهلل العباسي العلوي أن اإلمام 
عني للهادي عليه السالم عند خروجه إىل اليمن ضمن حممد بن القاسم كان من املشي

 مشائخه وعمومته.

 وكان يقول حممد بن القاسم البن أخيه اهلادي:

يا أبا احلسني لو محلتين ركبتاي جلاهدت معك يا بين، أشركنا اهلل يف كل ما أنت فيه ويف  
 ال خيا  كل مشهد تشهده ويف كل موقف تقعه، فكان عليه السالم جماهداً يف سبيل اهلل
اهلل لومة الئم وُمطارداً من بين العباس، وقد تنّقل يف أكثر البلدان فقد أقام ببغداد، 

والبصرة، ودخل األهواز، وخراسان، والشام، ومصر، واملغرب، وسكن آخر مدته بادية 
احلجاز حيث كان يفضل سكناها ملا رأى من انتشار املنكر يف األمصار كما كان يفضل 

لقاسم بن ابراهيم وهو ما أوصى به أوالده، وقد تفرغ عليه السالم يف بادية ذلك والده ا
احلجاز لتدريس وإمالء العلوم على أوالده وأبناء إخوته حيث كان أستاذ اإلمام اهلادي 

 عليهم وشيخه من بعد والده احلسني بن القاسم.



بذلك والده القاسم وقد بلغ عليه السالم مبلغاً عظيماً يف علمه وزهده وورعه كما وصفه 
 عليهما السالم.

وكان مهاباً يف آل أيب طالب حمرتماً، ويف ذلك ما يقول اإلمام القاسم بن علي قال: حدثين 
أيب قال: حدثين أبوالقاسم طاهر بن حيىي بن احلسن احلسين قال: كان بنوا أيب طالب إذا 

 عد كالمه.أتى حممد إىل مجاعتها ال يتكلم بني يديه منها متكلم إال من ب

ومازال عليه السالم جماهداً يف سبيل اهلل ناشراً علمه حىت وافته املنية يف أواخر سنة 
 هـ( واشتهر عليه السالم بالتأليف والتصنيف فمن مؤلفاته:482)

 األصول الثمانية خمتصر يف أصول الدين. -1

 تفسري القرآن الكرمي وهو ضمن تفسري املصابيح. -4

 القرآنية وتفسري سورة يس. تفسري بعض اآليات -3

 شرح شروط اإلميان شرَح فيه خطبة أمري املؤمنني )ُبين اإلميان على مخس دعائم(. -2

 الشرح والتبيني يف أصول الدين. -5

 اهلجرة والوصية. -6

 أجوبة على أسئلة يف حكاية موسى يف القرآن. -7

 الكتاب.وهو السائل عليه السالم لوالده القاسم عليه السالم يف هذا 

 مصادر الرتمجة:  *

 ـ أنوار اليقني.1

 ـ احلدائق الوردية.4

 ـ التنبيه والدالئل.3

 ـ سرية اإلمام اهلادي.2

 ـ اجلزء األول من تفسري املصابيح املطبوع.5

 ـ اإلمام اهلادي والياً وفقيهاً وجماهداً.6



 ـــــــــــــ

  



  

   بداية

اهلل وسلم على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وآله  بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني وصلى
 وسلم.

روي باإلسناد الصحيح أن وافداً وفد على عامل من علماء آل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فلما نظر إليه الوافد نظر رجاًل جسمه  ،وآله وسلم قيل: إنه القاسم بن إبراهيم عليه السالم

وأطال العامل  ،وأطال الوافد الوقو  ،السالمفرد العامل  ،فسلم عليه ،ال يشبه امسه
 السكوت.

 : إن لكل طالب حاجة.فقال الوافد

 ولكل كالم جواب. فقال العالم: 

} فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ََل إن اهلل سبحانه يقول: ،: صدقتفقال الوافد
 [فعلم العامل أنه يريد منه علماً.23]النحل:تـَْعَلُموَن{

 ــــــــــــــ

  

 ]المعرفة ورسومها[

 : إن العلم حبر عميق.فقال له العالم

 : ولكل حبر سفينة ينجو هبا راكبها.فقال الوافد

 ؟ وما سفينة حبر العلم فقال العالم:
 : املعرفة.فقال الوافد

 ؟ املعرفة اسم أم رسم فقال العالم:
 : اسم ورسوم.قال الوافد



 ؟ كم رسوم املعرفة قال العالم:
 : يكفيك منها مخسة.قال الوافد

 ]رسوم المعرفة[

 ؟ وما هي قال العالم:
وتعر   ،وتعر  دنياك ،وتعر  دينك ،وتعر  ربك ،: تعر  نفسكقال الوافد
 فإذا عرفت ذلك كله فال حاجة لك إىل غريه. ،آخرتك

 ]معرفة النفس[

 ؟ كيف تعر  نفسك قال العالم:
فأجهدها يف طاعة  ،وأعر  عجزها ،وأعر  صنعها ،: أعر  حدثهاقال الوافد

وأحثها على الطلب ملا فيه  ،وأمحلها على اخلو  حباهلا واحتمال األذى ،رهبا
ومن الشك إىل  ،ومن الطمع إىل الورع ،وأصرفها من الكذب إىل الصدق ،جناهتا
وأريضها يف السفر حىت  ،وأخرجها من حمبوهبا يف الدنيا ،ومن الشرك إىل اإلخالص ،اليقني

 تنال كرامة اهلل يف اآلخرة.

  

 ]معرفة اهلل[

 ؟ وكيف تعر  ربك قال العالم:
ال حيد  ،وال أشبهه بشيء من الربية ،: اعرفه مبا َعرََّ  به نفسه من الوحدانيةقال الوافد
 وال يوصف بالصفات ؛ إذ هو سبحانه خالق كل صفة وموصو . ،باحلدود



  

 ]معرفة الدين[

 ؟ دينكوكيف تعر   قال العالم:
وصدقها احملكم  ،: أعرفه بالشريعة اليت سنها الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلمقال الوافد
فسبيلها  ،وهي على ثالثة وجوه: قول وعمل واعتقاد ،وشهدت هلا غرائز العقول،من التنزيل

فقد   ،وشهد هلا بالصدق من ذوي العلم عقوهلا ،قد متيز دليلها ،واضح، وطالبها رابح
حىت ما بقي يف ذلك  ،وقطعوا عنا عالئق االعوجاج ،نة الطلب بباهر االحتجاجكفونا مؤ 

وحبثت  ،حىت عرفت األصل والفرع ،فقصدت رغبة بذلك بنية صحيحة ،شك وال اختالج
كالماً  ،ويف كتبهم مشروحاً معيناً  ،بغامض عقلي فوجدت ذلك صحيحاً واضحاً مبيناً 

وأوضحوا فرع ذلك وأصله،  ،ذلك وثقله قد محلوا صلوات اهلل عليهم عنف ،مربهناً 
وأثبتوا يف  ،وعظموا سلطانه ،جمتنبني الغش واخليانة، وقد شيدوا بنيانه ،حافظني فيه األمانة
وال ملسرتشد من دوهنم مذهب، وال عاقل  ،فليس ألحد من بعدهم مطلب ،العقول برهانه

 يف غري مذهبهم يرغب.

 ]معرفة الدنيا[

  ؟ دنياكفكيف عرفت  قال العالم:
ونظرت وميزت فإذا الدنيا  ،: عرفت فناها وتقلبها وغدرها وخدائعها فحذرهتاقال الوافد
فعرفت أهنا تفعل يب كما فعلت  ،وتغري ما صنع ،تفرق ما مجع ،وتقتل صاحبها ،تغر طالبها
 باألولني.

  

 ]معرفة اآلخرة[

  ؟ فكيف عرفت آخرتك قال العالم:



يبلغ  ،واجملازاة والثواب ،باقية فيها احلسنات والعقاب ([1]): عرفت أهنا منقلةقال الوافد
فمن كان من أهل اجلنة فشاب ال  ،وفريق يف السعري ،فريق يف اجلنة ،أمدها، ويطول أبدها

ونعيم  ،يف دار قرار ،وحي ال ميوت ،وعزيز ال يذل ،ال يعجزوقادر  ،وغين ال يفتقر ،يكرب
وملك ال حيد  ،وأهنار جارية ،وقطو  دانية ،وأبكار راضية ،وسرور وقصور ،مقيم
 ونعيم ال حتصى صفته. ،سعته

وخشع  ،ومقام طويل، وبكاٌء وعويل ،وإن كان من أصحاب السعري: فحمل ثقيل
وعذاب ال  ،وضيق ال يتسع ،مِّ ورزيةوغَ  ،يف دار جهد وبلية،وقلب خفيف ،ضعيف
والصياح  ،والضرر والنكال ،والقيود واألكبال ،وحيث السالسل واألغالل ،ينقطع
ولباس  ،وظهور املكتوم ،ولفحات السموم ،وشرب اليحموم ،وأكل الزقوم ،واإلعوال
ا وساكنه ،وواردها مضرور ،داخلها حمشور ،واخلزي واهلوان ،وزفرات النريان ،القطران
 والالبث فيها مهجور. ،وصاحبها مقهور ،مدحور

 ]عمل من وعد بالدارين[

 ؟ كيف يصنع من وعد هبذين الدارين قال العالم:
: ينبغي ملن قد وعد هبذين الدارين أن ينظر إليهما ويتصور ما أعد اهلل قال الوافد
والفواكه واألزواج  ،وما وصف اهلل فيها من النعيم املقيم ،فينظر إىل اجلنة وقصورها ،فيهما

والسرر  ،واألشجار الدانية ،واألكاليل والتيجان، واألهنار اجلارية ،من احلور احلسان
والزرايب  ،املصفوفة
ودوام  ،ونعيمها ،وشراهبا ،وطعامها ،وحجراهتا،وفراشها ،ولباسها ،([4])وأشيائها ،املبثوثة

وتفيض  ،وتكثر حسراته،فهنالك تتابع زفراته ،ذلك فيها فيخا  أالَّ يكون من أهلها
ويعلم يقيناً أن إىل اهلل  ،ويطلب آخرته ،ويرتك دنياه ،ويطيع ربه، ويعصي هواه ،عرباته
 مصريه.
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وعلم أنه ذو فطنة ونباهة ونبالة ونظر  ،فلما انتهى الكالم من العامل والوافد إىل هذا احلد
 سأله لينظر معرفته. -ومتييز يف طلب العلم 

 ]اختبار العالم للوافد[

 ؟ فقال: من أين
 : من فوق األرض ومن حتت السماء.فقال الوافد

 ؟ كم لك قال العالم:
 قال: كذا وكذا من سنة.

 ؟ ما ترى قال العالم:
 بينهما.: أرضاً ومساء وما قال الوافد

  ؟ ما ترى يف السماء قال العالم:
ورياحاً  ،وماء ميطر ،، وجنوماً تزهر([3]): أرى عرباً: مشساً حترق: وقمراً يشرققال الوافد

 وهناراً وأياماً خمتلفة. وليالً  ،وطرياً يهوي ،تذري، وسحاباً جتري

 ؟ فما ترى يف األرض قال العالم:
 وأهناراً. ،وأمثاراً  ،وأشجاراً  ،وأحجاراً  ،وتراباً  ،وسهوالً  ،وحبراً  ،: براً قال الوافد

  ؟ فكم الدنيا قال العالم:
 : ليل وهنار.قال الوافد

  ؟ فكم اخللق قال العالم:
 : ذكر وأنثى.قال الوافد

  

 وأنواع الكالم[]أنواع الناس 

  ؟ فكم الناس قال العالم:
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والرابع  ،والثالث خري بال شر ،والثاين شر بال خري ،: أربعة: واحد فيه خري وشرقال الوافد
 ال خري فيه وال شر.

 ؟ فما هم بعد ذلك قال العالم:
 وال السفل هلم قدر عند النبل. ،فال النبل هلم قدر عند السفل ،: نبل وسفلقال الوافد

 ؟ فكم الكالم العالم: قال
 وصواب. ،وخطأ ،وجواب ،: أربعة: خطابقال الوافد

 ]العجب من سبعة[

 ؟ ففيم العجب قال العالم:
 : يف سبعة.قال الوافد

 ؟ من هم قال العالم:
وذكر املوت فطابت  ،وعر  الشيطان فأطاعه ،: عبد عر  اهلل فعصاهقال الوافد
وعر  اجلنة فلم يرغب  ،اآلخرة فبغضهاوعر   ،وعر  الدنيا فجمع هلا ،نفسه
 وعر  النار فلم يرهبها. ،إليها

  

 ]خير األشياء واإليمان وشهوده[

 ؟ فما خري األشياء قال العالم:
 : خري األشياء اإلميان باهلل واملالئكة والكتاب والنبيني.قال الوافد

 ؟ كم شهود اإلميان قال العالم:
 وإمجاع األمة. ،وحمكم السنة، وحجة العقل ،الكتاب: أربعة شهود: حمكم قال الوافد

 ؟ وما هو قال العالم:
 قول وعمل واعتقاد. قال الوافد:



 ؟ : كيف ذلكقال العالم
 واعتقاد باجلنان. ،وعمل باألركان ،: قول باللسانقال الوافد

  

 ]الصدق والعمل واَلعتقاد وأضدادها[

 ؟ فما الصدق قال العالم:
 قال: ضده الكذب.

 ؟ فما ضد العمل العالم: قال
 : ضده النفاق.قال

 ؟ فما ضد االعتقاد قال العالم:
 : ضده التشبيه.قال الوافد

 ]أعظم األشياء[

 ؟ فما أعظم األشياء قال العالم:
وذكر على كل حال  ،وتصديق ،وتعديل ،: معرفة اهلل على احلقيقة وهي توحيدقال الوافد

 يف الليل والنهار.

 ]أفضل األشياء[

 ؟ فما أفضل األشياء العالم: قال
حىت يعر  الطالُب احلقَّ فيعمل  ،: أفضل األشياء طلب العلم من العلماءقال الوافد

 وأنطقه اهلل باحلكمة. ،فمىت زهر مصباح اهلدى يف قلبه أخلص العمل والنية الصادقة ،به

 ]أخبث األشياء[

 ؟ فما أخبث األشياء قال العالم:



واجلاهل إذا أراد أن يصلح شيئاً أفسده  ،هل اهلالك والعطب: اجلهل ألن اجلقال الوافد
ويتولد منه  ،جبهله وقلة علمه وهو جيلب مجيع اآلفات

 والسخرية. ،والبخل ،والشهوة ،واحلرص ،واحلسد ،والطمع ،الكرب

 ]أقبح األشياء[

 ؟ فما أقبح األشياء قال العالم:
وحب  ،([5])والربا ،والزنا ،والكذب ،واخليانة ،والغيبة والنميمة ،([2]): اللغو الضررقال الوافد

 وسوء الظن. ،وصحبة املنافق املدح، وحب الفاسق،

  

 ]أدنس األشياء[

 ؟ فما أدنس األشياء قال العالم:
 ومفارقة األكياس. ،([6])والثقة خبمل الناس ،ومقاربة األجناس ،: سؤال الناسقال الوافد

 األشياء[]أنفع 

 ؟ فما أنفع األشياء قال العالم:
 : حسنة تكون بعشر أمثاهلا.قال الوافد

 وما هي هذه احلسنة. قال العالم:

أو تقضي عنه  ،أوتكسوه من ُعْري ،]الوافد[: هي أن تطعم أخاك املسلم من جوع قال
القيامة  فمن فعل هذه ألخيه املسلم جاء يوم ،أوتكشف عنه مهاً  ،أو تفرج عنه غماً  ،ديناً 

ودخل اجلنة  ،وتلقته املالئكة بالبشارة ،مثل نور القمر ([8])نور أيضأ ([7])ولوجهه
 وأعطاه اهلل من الثواب ما ال يصفه واصف، وال حييط مبعرفته عار . ،آمناً 
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  ]أمرُّ األشياء[

 ؟ فما أمر األشياء قال العالم:
 وال يرجع عنها صاحبها إىل توبة. ،وال يكون عليها ندامة ،: سيئة يتبعها سيئةقال الوافد

  

 ]أطيب األشياء[

 ؟ األشياءفما أطيب  قال العالم:
ومدارسة  ،وجمالسة العلماء ،ووضع األشياء يف مواضعها ،: العافية مع املعرفةقال الوافد

واملبادرة يف أعمال الرب، وصالح ذات  ،والتفكر يف الصنع ،احلكماء، وحضور جمالس الذكر
 واالستعداد للموت. ،والتجهز للرحلة ،البني

 ]أهول األشياء[

 ؟ األشياء وأعظمها فزعاً فما أهول  قال العالم:
إىل املوقف  ،واجتمع اخلالئق ،وبعثر من يف القبور ،: إذا نفخ يف الصورقال الوافد
وكل واحد منهم يقول: نفسي  ،واخلطب اجلسيم ،فهنالك الفزع العظيم ،املتضايق
}ُكلُّ  وال أخ عن أخيه ،وال ولد عن والده،ال يسأل يف ذلك اليوم والد عن ولده ،نفسي

 [.38]املدثر:نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة{

قال: فلما انتهى الكالم بالعامل والوافد إىل هذا احلد عر  العامل أن الوافد حسن 
أقبل عليه العامل  ،كثري الفزع ،متني الورع ،رصني الدين، صحيح اليقني،جيد الفطنة ،املعرفة
واخلليل الناصح: إسأل عما حتب يرمحك  ،والتاجر الرابح،وقال: أيها الوافد الصاحل ،بوجهه
 اهلل.



 ـــــــــــــ

 ]أسئلة الوافد[

أنشر عليَّ من مكنون  ،والرب الشفيق الصادق ،: أيها العامل احلكيم الناطققال الوافد
لعل الرين الذي يف قليب أن خيلص  ،ما أزداد به فهماً  ،وزدين من نوادر معرفتك ،حكمتك
 صحبتك علماً.وينجلي عين جبود  ،بربكتك

عليك  ،ويسر لك النجاح ،ووفق لك الصالح ،جرى لك الفالح قال العالم:
  وحافظ عليها. ،واحرص فيها ،واعمل هبا،أشياء فالزمها ([9])بسبعة

 ؟ يل يرمحك اهلل بينها ؟ : وما هيقال الوافد
واإلميان  ،أوهلا املعرفة باملعرو  وهو اهلل سبحانه قال العالم:

 والعلم، والعمل. ،والطاعة ،واإلسالم ،به

فلحقت من  ،حىت إذا صرت عارفاً رددت املعرفة إىل املعرو  ؟ مث تعر  املعرفة ما هي 
 املعرفة ما قدرت عليه.

حىت  ،إذا صرت مؤمناً أسلمت للذي آمنت لهحىت  ؟ مث تعر  اإلميان ما هو وكيف هو
حىت إذا صرت مطيعاً احتجت إىل  ،إذا صرت مسلماً احتجت أن تطيع للذي أسلمت له

حىت إذا صرت عاملاً احتجت أن تعمل مبا  ؟علم تطيع به. وتعر  العلم ما هو وكيف هو
 علمت.

 ؟ما عائدة نفعهو  ؟ وإىل ما يوصلك ؟ وما مثرته ؟ وكيف هو ؟ مث تعر  العمل ما هو
  

   ]ما هي المعرفة[

 ؟: أيها العامل بني يل املعرفة ما هي وكيف هيقال الوافد
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ومعرفتها على  ،ووضعها يف مواضعها ،أما هي فإصابة األشياء بأعياهنا قال العالم:
فإصابة األشياء  ،وأمَّا كيف هي فإصابة املعاين فما شيء إالَّ وله معىن يرجع إليه ،حقيقتها

 وإصابة املعاين بالتفكر واإلعتبار والعقل. ،والتمييز والسمع والبصر ،بالنظر والتفكر

 ]معرفة اهلل[

 ؟: فما معرفة اهلل عز وجلقال الوافد
وال حييط به  ،هي أن تعلم أن اهلل عز وجل ال تدركه األبصار، وال حيويه مكان قال العالم:

وال اليمني وال  ،وال اخللف وال األمام ،التحتوال حيويه الفوق وال  ،وال يتومهه جنان ،علم
َُه  ،فتعرفه هبذه املعرفة ،تعاىل عن ذلك علواً كبرياً، ال يعلم كيف هو إالَّ هو ،اليسار فما تومهَّ

وذلك قوله تعاىل يف كتابه لنبيه صلى اهلل عليه وآله  ،قلُبك فربُّك خبالفه عز وجل
َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا (3)َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ (4)ُه الصََّمدُ اللَّ (1)}ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  وسلم:

وتعلم كما  ،وتشهد مبا علمت ،وتعمل كما قلت ،]اإلخالص[ فتقول كما أمرت{(2)َأَحدٌ 
خالق  ،احلي الذي ال ميوت ،امللك اجلبار، احمليي املميت ،أن اهلل الواحد القهار ،شهدت
ليس كمثله  ،الباقي بعد كل شيء ،ن قبل كل شيءالكائ ،ومالك كل شيء ،كل شيء
 فهذه معرفته بالتفكر. ،وهو على كل شيء قدير،شيء

والتمييز باأللباب فهي يف عظيم قدرة اهلل  ،والنظر بالقلب ،وأمَّا املعرفة بالفكر
وسعة  ،وكثرة خلقه ،وإحاطة علمه ،وبيان حكمته ،ونفاذ أمره،وعلوه، وبقائه ،وارتفاعه
ومجيل  ،وقرب رمحته ،وحسن رأفته ،وبيان ُحْكِمه ،كرمه، وكرم تطوله  وجود ،رزقه
   فلله احلمد على ذلك. ،وطيب عافيته ،سرته

 ]اإليمان[

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
واإلقرار به ومبا جاءت به الرسل، وتؤمن جوارحك حىت ال  ،اإلميان باهلل قال العالم:

 فتكون قد أمنتها من عذاب اهلل. ،يكرهه منك ربكتستعملها يف شيء مما 



فإذا فعلت ذلك فأنت  ،ولسانك وظنون قلبك ([11])ومن اإلميان: أن تؤمن الناس من يدك
 مؤمن.

 والصرب على البالء. ،على العطاءوالشكر  ،ومن اإلميان: الرضى بالقضاء

 والقيام بالنوافل والفضائل. ،ومن اإلميان: احملافظة على الفرائض والسنن

وأن البعث  ،وأن النار حق ،وأن اجلنة حق ،وقوله حق ،ومن اإلميان: أن تعلم أن اهلل حق
وأن اهلل  ،واحلساب حق ،والعرض حق ،والقيامة حق ،واحلشر حق ،حق، وأن الثواب حق

مسئول  ،إىل الدار اآلخرة الباقية ،على كل شيء قدير. وأنك منقول من هذه الدار الفانية
فتجد  ،وإعالنك وإسرارك ،وإقاللك وإكثارك،موقو  على أفعالك وأقوالك ،عن أعمالك

ومكان الفسحة، فال تذهب ،وأنت اليوم يف دار املهلة ،كلما عملت قد أحصي عليك
واجعل دليلك  ،ة اهلل، وعلق قلبك يف ملكوت إهلكفاعمل فيها بطاع ،أيامك ُسدى

وحليتك  ،وحديثك الذكر ،وطعامك الفكر ،وفعلك اإلحسان ،القرآن، وقرينك األحزان
وأملك  ،وجليسك الكتاب ،ومهك احلساب، وسعيك الثواب ،وقرينك الفكر،الصرب
لبتك وط ،وعملك الطاعة ،وفاقتك الرمحة ،وسريتك احلياء،وسريرتك الوفاء ،الرجاء
وعن ميينك  ،ورقيبك الثواب  وخوفك العقاب،،وسبيلك الرضا ،وسؤالك املغفرة ،النجاة
وهي عروة من تعلق هبا  ،ومن تكلم هبذا صدق ،فمن سلك هذه الطريق سبق ،الكتاب
 واحلمد هلل رب العاملني. ،استوثق

      ]اإلسالم[

 ؟ : فما وراء ذلكقال الوافد
 تسلم للذي آمنت به.اإلسالم هو: أن  قال العالم:

فإذا بلغت ذلك سلمت من  ،ومن اإلسالم أن تسلم كليتك إىل أعمال الطاعات
حىت ال خيالف قولك  ،ويكون إسالمك بالظاهر والباطن ،وسلم اخللق منك ،العقاب
وتكون موقناً  ،وباطنك هو ظاهرك ،فيكون ظاهرك هو باطنك ،وال فعلك قولك ،فعلك
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فرحاً  ،هائباً للجاللة،جمالً للعظمة ،مقراً بالربوبية ،بوديةمعرتفاً بالع ،بالواحدانية
َلَكة
َ
مؤدياً ،راهباً للعذاب ،خائفاً للبعث، راغباً للجزاء ،طالباً للرضا ،، حمباً للطاعة([11])بامل

 فهذا عمل الباطن. ،عاماًل بالفكر ،معتصماً بالصرب ،مداوماً على الذكر ،للشكر

منها:  ،والفضائل والنوافل ،وأمَّا الظاهر: فاإلجتهاد يف أداء الفرائض والسنن
وقراءة القرآن. ومن السنن:  ،والنهي ،واألمر ،واجلهاد ،واحلج،والزكاة، والصيام ،الصالة
وقص  ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار ،انةوحلق الع ،وصالة العيدين ،اخلتان
 والسواك. ،الشارب

   واخلميس. ،واإلثنني ،واأليام البيض ،وشعبان ،ومن الفضائل صيام رجب

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
واحلب ألولياء  ،واملؤاخاة يف اهلل ،: وراء ذلك املواصلة واملعاونة واملؤاساةقال العالم

وتعليم  ،ومعونة الضعيف ،ورمحة اليتيم ،وبر الوالدين ،وصلة الرحم،ألعداء اهللوالبغض  ،اهلل
والعناية يف  ،فيما تسألك عنه وهي ناظرة إليك ،، وإنصا  الزوجة([14])األوالد
ولزومها  ،والنهي هلا عما ال حاجة هلا إليه ،هلا فيما ال بد هلا منهواألمر  ،تعلمها
مع لزوم  ،وتعليم احلكمة والصواب ،وتصفية األثواب ،وطول احلجاب ،ملنزهلا
والتشر  إىل أهل  ،والصيانة هلا من التربج من اللهوج واألبواب ،والرضى بالكفا ،العفا 

مما ال يشاركهن يف الدين  ،املسلماتومنع الدخَّاالت إىل دار ،الفحش واإلرتياب
والناقالت الكالم  ،ومبيحات كل حمظور،فأولئك هاتكات الستور ،واإلحسان
واملدخالت على املؤمنات اهلم، ،واملبغضات للنعمة ،واجلالبات للفحشاء والفجور ،الزور

 والراعيات للكشفة. ،واملفرقات لإللفة

أن أجد يف منزيل مائَة لصٍّ يسرقونه أهون  ولقد روي عن علي عليه السالم: ))أحب إيلَّ 
 علي من أن أجد فيه عجوزاً ال أعرفها((.

والرفق به فيما  ،والنهي له عما ال حاجة له فيه ،ومن ذلك إنصا  اخلادم فيما يقدر عليه
 فهذا األمر باملعرو . ،والنظر له فيما ال يدري،ال يقدر عليه
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والقول  ،والقول السيء ،ل الشروروأمَّا النهي عن املنكر فمن املنكر: فع
 والتيه. ،والغدر ،بالفواحش

 والشحناء. ،والبغضاء ،واحلسد ،والكرب ،ومن التيه: الرياء ،والربا ،والزنا ،ومن الفعل: القتل

وشهادة  ،والغيبة ،ومن الفعل: أخذ أموال الناس سراً وجهراً. ومن القول: النميمة
  فهذا من النهي عن املنكر. ،الزور

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللال الوافدق
 : تطيع اهلل الذي أسلمت له.قال العالم

 ]الطاعة[

 ؟ بّينها يل حىت أعرفها وأعمل هبا ؟ : وما الطاعة يرمحك اهللقال الوافد
فعليك فيما قد  ،واجتنابك ما هناك اهلل عنه ،: الطاعة اتباعك ملا أمرك اهلل بهقال العالم
فإنك إذا خفت ربك تبت  ،ولك يف ذلك املغفرة ،واإلنابة والتضرع ،والرجوعُ علمت التوبُة 

 إليه.

 ؟ وتعر  اخلو  ما هو وكيف هو

 ]الخوف[

 ؟ : وما هو يرمحك اهللقال الوافد
ودموع  ،فوجل القلب ؟ وأما كيف هو ،وشهادة الرب ،: أما هو فمعرفة الذنبقال العالم

وأمَّا الذي ال تعلمه فعليك منه  ،فيما قد علمتالعني، فإن مل يكن كذلك فلست خبائف 
وإذا خفته مل يفقدك حيث  ،الرهبة والتقوى، فإذا اتقيت اهلل مل جيدك حيث هناك

حىت كأنك  ،فهناك ترهبه وختافه ،ويسمع كالمك ،ويعلم سرك وجنواك ،فإن اهلل يراك ،أمرك
 تراه.

 ؟ : فما رواء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 راء ذلك التقوى.: و قال العالم



 ]التقوى[

 ؟ : وما التقوىقال الوافد
 وظنون قلبك. ،وفرجك ،ويدك ،وعينك ،: لسانكقال العالم

وهي  ،فإن النظرة الواحدة تزرع يف القلب الشهوة ،فال تنظر بعينيك إىل ما ال حيل لك
 سهم من سهام إبليس.

 لك.فال تفعل ما ال حيل  ،وحتفظ لسانك عن الكالم فيما ال يعنيك

ولك يف ذلك املغفرة  ([13])فإن مل تفعل فما اتقيت اهلل ،وال متد يدك إىل ما ال حيل لك
َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ }َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوَءاَمَن  والرمحة وذلك قول اهلل عز وجل

 [.84]طه:اْهَتَدى{

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
فتضع كل شيء منه يف  ،حىت تعر  عملك ،: القيام مبا أمر اهلل بهقال العالم
مطابقاً له ويكون فيه  ،ويكون ذلك العمل متابعاً للعلم ،وتعر  خطأه وصوابه ،موضعه

ومن  ؟ وكيف هو ؟وتعر  الرجاء ما هو ،واحلياء واإلستقامةالرغبة واليقني واإلخالص 
 ؟ ترجو

  

  ]الرجاء[

 : بني يل ذلك يرمحك اهلل.قال الوافد

وال يكون رجاؤك  ،: هو أن يكون رجاؤك اهلل يف كل أمورك لدنياك وآخرتكقال العالم
فإن اهلل سبحانه  ،وتبطل أجرك ،فتحبط عملك ،للخلق أكثر من رجائك للخالق

ْليَـْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوََل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّه  يقول: }َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه فـَ
وتصلح  ،فتصلح ظاهرك،فتعمل مبا أمرك اهلل به ظاهراً وباطناً   [111]الكهف:َأَحًدا{
ِر َمْن ويكون قلبك متعلقاً بذك ،فإن الظاهر اجللي يدل على الباطن اخلفي ،باطنك
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وحمياك  ،وبلواك ،وشدتك وعافيتك ،ورجاؤك عنده ،ورزقك عليه ،ناصيتك بيده
وترجوه لآلخرة كما ترجوه  ،وترجوه للشدة كما ترجوه للرخاء،ودنياك وآخرتك ،ومماتك
  وختافه كما ختا  الفقر. ،للدنيا

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 ؟وكيف هي ؟ تعرفها ما هي: الرغبة يف التطوع قال العالم

  

 ]الرغبة في التطوع[

 بينها يرمحك اهلل. قال:

: إن الرغبة يف التطوع بعد الوفاء مبا أمرك اهلل به، فإنك إذا رغبت ازدت إىل قال العالم
فالتضرع  ؟وأما كيف هي ،ولست براغب ،اخلري خرياً، و إن مل ترغب مل تزدد وأنت متطوع

وذلك قول اهلل  ،وإن مل ترغب كان دعاؤك بال رغبة ،تطوعتعند الدعاء فإنك إذا رغبت 
فمن خا  وتضرع رمحه اهلل   [55]األعرا :}اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة{ عز وجل:
 وأجابه.

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 : وراء ذلك اليقني باهلل.قال العالم

 ]اليقين باهلل[

 ؟ : وما هوقال الوافد
 وتوبته ال حتجب. ،: صاحب اليقني ذنبه ال يكتبقال العالم

 ؟ : بني يل ذلكقال الوافد



فكلما خيطر خاطر يف قلبه علم  ،: صاحب اليقني يعلم أن العلم متصل بالنيةقال العالم
وذنبه  ،فتوبته مقبولة ،ويبادر بالتوبة قبل أن يعمل الذنب ،فيلحقه اخلو ،أن اهلل قد علمه
 إمنا يكتب ذنبه لو أصر عليه ومل يتب منه.و  ،غري مكتوب

 ]اإلخالص[

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
قول  ،وهو يف القول والعمل واالعتقاد ،: وراء ذلك اإلخالص يف الدينقال العالم

يُن  واعتقاد خري، أما مسعت ما قال اهلل عز وجل يف كتابه:،وعمل خري ،خري }َأََل ِللَِّه الدِّ
 [.3]الزمر:اْلَخاِلُص{

 : بني يل هذا يرمحك اهلل.قال الوافد

ويعلم ما يف  ،يراه ويسمع كالمه ،: هو أن يعلم العبد أنه بني يدي سيدهقال العالم
وال يزول إىل معاندته  ،وال يغيب عن مشاهدته ،وتكون الطاعة عمله،فيجعله أمله ،نفسه
وقوله نفاعة، وكالمه  ،فقيامه طاعة ،اآلخرة يف قلبهوتعلقت  ،قـَلَّت الدنيا يف عينه ،بإزالة

وخرج من الشك إىل  ،وقطع أمله بأجله ،قد قطع قوله بعمله ،ذكر، وسكوته فكر
أحب األشياء إليه اخلروج من الدنيا  ،فقلبه متعلق حبب اآلخرة وجسده يف الدنيا ،اليقني

وثقله  ،يفوصوته ضعيف، وكالمه لط ،ودمعه عجل ،فقلبه وجل ،إىل اآلخرة
 وسكوته إميان. ،وتقلبه إميان ،وحركته إحسان ،خفيف

 ]الحب في اهلل والبغض في اهلل[

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
وبغض  ،وحب من أطاع اهلل قريباً كان أو بعيداً  ،وبغض الباطل ،: حب احلققال العالم

 من عصى اهلل قريباً كان أو بعيداً.

 ؟أحب من أطاع اهلل قريباً كان أو بعيداً : كيف قال الوافد



وإن كان أعلم  ،وتدخل السرور عليه ،ويسوُءك ما يسوءه ،: يسرك ما يسرهقال العالم
وواسيته وأعنته  ،وحفظته يف حمضره ومغيبه ،وإن كنت أعلم منه علمته،منك تعلمت منه
 ًى.وال يكون يف ذلك مناً وال أذ ،وجعلت ذلك هلل ويف اهلل ،ورعيت صحبته

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 : وراء ذلك احلياء من اهلل.قال العالم

 ]الحياء[

 : بني يل ذلك.قال الوافد

وأن رزقه على  ،: ذلك على ثالث: أوهلن أن يعلم العبد أن طاعة اهلل عليهقال العالم
عن طاعة ربه؛ مين على أفال يستحي العبد من اهلل أن يراه حريصاً على رزقه ؛ كسالناً  ،اهلل
قد أحسن إليهم فال  ،ونفوسهم طيبة ،وقلوهبم آمنة ،أجسادهم معافاٌة وعقوهلم ثابتة ،قوم

وال إىل من كان  ،وإىل نعمه عليهم فيشكرون ،ينظرون إىل شيء من قدرة اهلل فيتفكرون
وال إىل ما وعدهم اهلل يف اآلخرة  ،وال إىل ذنوهبم فيستغفرون ،قبلهم فيعتربون

أفال يستحي من آمن باهلل أن يراه مع أولئك مقيماً ال  ،يحذرونف
 ؟ وحاضراً جمالساً ؟مواسياً  ،ومساكناً  ؟ بثاً 

أفال يستحيي العبد من اهلل أن يرضى  ،يعطي وهو راضٍ  ،وأمَّا الثانية فإن اهلل أعطى وقضى
 العطاء.كما يرضى برضاه عند  ،وال يرضى برضاه عند القضاء ،برضى ربه عند العطاء

فيعمل العبد ماال يرضي  ،ويأمر بالعمل ملا يصلح هلا ،وأمَّا الثالثة فإن اهلل يرضى لعباده اجلنة
وال يرضى برضا اهلل  ،ويرتكب املعاصي والشرور ،اهلل، ويكره ما يرضى اهلل له من اخلري

يرضى العبد أفال  ،ورمبا قبضه اهلل إليه وهو له ويل ،ويكون له ولد حيبه ويريده للدنيا ،له
وهو يعلم أن موت ويل اهلل خري له من حياته يف هذه  ؟ بقضاء اهلل كما يرضى أوال بعطائه

 وآفاتاً وشروراً. ،احملشوة مهوماً وغموماً، ونغصاً وغصصاً  ،الدنيا الفانية



   ]اإلستقامة[

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
} ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اللَُّه مسعت اهلل تعاىل يقول:أما  ،: وراء ذلك اإلستقامةقال العالم

ُكْنُتْم ثُمَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأَلَّ َتَخاُفوا َوََل َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي  
 [.31]فصلت: ُتوَعُدوَن{

 ؟ : بني يل ذلكقال الوافد 
وال يبايل فيها  ،فال يلتفت فيها إىل كرامة ،: االستقامة هي أن الدنيا قيامةمقال العال
عمله يف  ،وباحلق ناطق ،واملستقيم صادق ،االستقامة تؤدي صاحبها إىل السالمة ،باملالمة
مقيم  ،وقلبه سليم ،وجسمه سقيم ،وسره يروع ،وروحه يف رجوع ،وقلبه يف خشوع ،خضوع

تارك  ،وطالب لألجر ،ومدمن على الزجر،مالزم لألمر ،راقباتبال التفات مداوم على امل
وهناره  ،ليله قائم ،جمتهد على الصفاء ،حريص على التقاء ،مقيم على الوفاء ،للهوى
معرض ال ،جميب غري مريب ،تام الصحبة، دائم احملبة ،صابر عاكف ،ِإْلف من آَلفْ  ،صائم

حُمْتَـَقر ال  ،مستسلم، مقر ال منكرمسلم  ،طالب راهب ،متعرض، مطيع غري مريع
عالمة املستقيم أن يستقيم له كل  ،مقبل غري مدبر ،متواضع غري مستكرب ،حُمَْتِقر
يهتدى به، وال يكون ممن يعبد  ([12])ولياً  ،عاملاً يقتدى به ،ويسلك به خري منهج ،معوج

اهلل على حر  فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
 واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني((.

  

 ]الرجاء والخوف[

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 ؟ : أما علمت أن الدنيا شدة ورخاءقال العالم

 بلى. قال:
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 فليكن حالك يف الشدة كحالك يف الرخاء.: قال 

 : بني يل ذلك.قال 

 ؟ ([15])والشدة ثواب ،: أليس الرخاء حسابقال
 : بلى.قال

 ؟ : فأيهما أحب إليك الثواب أم احلسابقال
 أحب إيلَّ من احلساب.: بل الثواب قال

وذلك  ،ويف وقت الرخاء ختا  الشدة ،: أما علمت أنك وقت الشدة ترجو الرخاءقال
فتعر  حد  [5،6]الشرح:ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا{(5)} فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراقوله عز وجل:

ن الرخاء والشدة الشدة فتكون راجياً للرخاء، وتعر  حد الرخاء فتكون خائفاً للشدة ؛ أل
فاستعد للحالتني مجيعاً، ولست أعين لك شدة الدنيا وال رخاءها ؛ ألن الدنيا  ،يعتقبان

 ولكين أخا  عليك شدة اآلخرة إذا رضيت برخاء الدنيا. ،سجن املؤمن وجنة الكافر

 ؟ : فما وراء ذلك يرمحك اهللقال الوافد
 والصرب على القضاء. ،: الرضا بالعطاءقال العالم

 ]الشكر[

 ؟ : وكيف يكون الشكرقال الوافد
 : الشكر على سبعة أشياء.قال العالم

 ؟ : وما هي حىت أعرفهاقال
فتنظر إىل ثبات  ،والقدرة ،والقدم ،والعلم ،والعافية ،والرزق ،وامللكة ،: اخللققال العالم
فكم من  ،مث تنظر إىل امللكة ،فتحمد اهلل العظيم على ذلك كثرياً  ،ومتام خلقك ،عقلك

فتحمد اهلل على ذلك   ،واهلل مالك كل شيء، وأنت ال مالك لك ،ذي روٍح، غريُه له مالك
فإذا هو من عند اهلل سبحانه فتحمد اهلل على ذلك كثرياً. مث  ،مث تنظر إىل الرزق ،كثرياً 

وانظر إىل اختال   ،تنظر إىل مالك وولدك وطعامك وشرابك ولباسك ونومك ويقظتك
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مث تنظر إىل العافية وإىل كل شيء  ،وخيلقان اجلديد ،كيف يقربان البعيد ،الليل والنهار
فتعلم أنه ال يدفع ذلك وال  ،مما ترى ومما ال ترى ،يف ليلك وهنارك ،ختافه على نفسك

يصرفه وال يكفيك ما ترى وما ال ترى إالَّ اهلل سبحانه، فتحمد اهلل على ذلك كثرياً مث تنظر 
فتعلم أن يف تركيبك مثل ما يف  ،الناس يف أبداهنم املركبة عليهم إىل املصائب اليت تصيب

مث تنظر  ،من العلل واآلفات ،فتحمد اهلل الذي سرت عليك، مما ظهر على غريك ،تركيبهم
فتحمد اهلل على  ،يف دنياك وآخرتك ،وإىل من هو كائن من بعدك ،إىل من كان من قبلك

 ما مضى وتسأله النجاة يف ما بقي.

فتعلم أنه تعاىل قد علم ما هو كائن قبل أن يكون مث تنظر إىل القدم  ،ر إىل العلممث تنظ
فتعلم أن اهلل قادر ال  ،وال يزال. مث تنظر إىل القادر ،وال يزول ،فتعلم أن اهلل قدمي مل يزل

سبحانه وتعاىل عمَّا يقولون علواً كبرياً. مث تنظر إىل مجيع ما سخر لك من  ،بقدرة غريه
وأجرى  ،من السماء اليت زينها بالكواكب والشمس والقمر ،خلق اهلل وذرأ وبرأ مجيع ما

وما جعل يف األرض من احليوان  ،وما جعل من الرياح والسحاب ،ذلك ملنافعك
 فتحمد اهلل على ذلك كثرياً. ،املنقاد إىل املنافع ،اجملبور املقهور ،املسخر

 ]الصبر[

 ؟ : فما رواء ذلكقال الوافد
ومل تسخط  ،فما جاء من عند اهلل محدت اهلل عليه ،: الصرب على قضاء اهللالعالمقال 

 ومحدت اهلل على ذلك كثرياً. ،ورضيت بقضاء خالقك ،ذلك، وسلَّمت ألمر ربك

  

 ]أطوار خلق اإلنسان ولحمه وعظامه وعروقه وعصبه وغير ذلك[

 ؟ : فما وراء ذلكقال الوافد
تقع يف  ،فتعلم أن اهلل خلق اإلنسان من نطفة ،نفسك: تنظر بعد ذلك إىل قال العالم

فيكون ذلك الدم علقة أربعني  ،مث ترجع دماً  ،رحم مظلمة، تقيم يف الرحم سبعة أيام



مث  ،فيكون فيه الروح لسبعة وسبعني يوماً  ،مث جيعلها اهلل تعاىل مضغة ذكراً أو أنثى ،يوماً 
يصريه بعد ذلك لتمام مائتني وسبعني مث  ،تعاىل العروق والعظام والعصب  خيلق اهلل
فجميع ذلك محل الولد لتمام محل  ،وذلك أربعة آال  ومائة واثنني ومخسني ساعة ،يوماً 
كل  ،فأشهره تسعة أشهر، وأيامه مائتان وسبعون يوماً  ،كاملة أشهره وأيامه وساعاته ،أمه

فهذه أيام الولد  وساعاته سبعة آال  وأربع مائة ومثانون ساعة،  ،شهر ثالثون يوماً 
وأشهره وأيامه وساعاته يف تركيبة احلرارة والربودة واليبوسة واللني، والدم حارٌّ  ،كاملة
 والبلغم بارد رطب. ،واملرة السوداء باردة يابسة ،واملرة الصفراء حارة يابسة ،لنيِّ 

ئة وستون وله ثالمثا ،وله مائتان ومثانية وأربعون عظماً  ،وتركيب األسنان اثنا عشر فصالً 
والعصب واللحم يشد العظام ؛ فلكل يٍد  ،والعظام متسكها ،عرقاً فالعروق تسقي اجلسد
وللعضد  ،والساعد عظمان ،الكف من ذلك مخسة وثالثون عظماً  ،إحدى وأربعون عظماً 

للقدم  ،وللرتاقي ثالثة أعظم، وكذلك اليد األخرى ؛ وللرجل ثالثة وأربعون عظماً  ،عظم
وللورك ،وللركبة ثالثة أعظم ،ثون عظماً، وللساق عظمانمن ذلك مخسة وثال

وكذلك الرجل األخرى. وللصلب مثانية عشر فقارة. ولكل جنب تسعة أضلع  ،عظمان
األسنان من ذلك اثنان وثالثون عظماً.  ،وللرقبة مثانية أعظم وللرأس ستة وثالثون عظماً 

اً بعد خلق، يف ظلمات فسبحان اهلل خالق اإلنسان خلق،وطول األمعاء مخسة أذرع
حىت إذا حان أوان خروجه من بطن أمه إىل األرض مل يقدر أحد على إخراجه  ،ثالث
 ولو اجتمعت اإلنس واجلن ما أحسنوا ذلك. ،أبداً 

وال يسأل رزقاً، قد أوجد اهلل له رزقه يف صدر  ،فسبحان من أخرجه سوياً ال يعر  أحداً 
 .أمه لبناً يغذوه به ؛ لضعفه وقلة بطشه

ومشى على  ،وبطشت يده ،وطحن ضرسه ،وقطع سنه ،وكثر حلمه ،حىت إذا جل عظمه
ورزقه قبل خروجه وبعد خروجه يف مهده  ،الذي أفضل عليه ،قدمه، وعر  أن اهلل خالقه

ْنَساُن َما  ورجع يطلب رزقه من خملوق مثله ،نسي ذلك وجحده – }قُِتَل اإْلِ
أما مسع ما  ؟ رزقه يف ضعفه هو يرزقه يف وقت قوته[ أما علم أن الذي 17]عبس:َأْكَفَرُه{



}ََل َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نـَْرزُُقَك  قال اهلل تعاىل يف كتابه لنبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم:
حيث أقسم يف كتابه  -أما مسع قول اهلل سبحانه وتعاىل  ،[134]طه:َواْلَعاِقَبُة ِللتـَّْقَوى{
السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن فـََوَربِّ السََّماِء َواأْلَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ }َوِفي  فقال عز من قائل:

أما مسع قول النيب صلى اهلل عليه وآله  ؟([44،43]الذاريات: )ِمْثَل َما أَنَُّكْم تـَْنِطُقوَن{
وسلم حيث قال: ))لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها((، وقال: ))لو أن أحدكم هرب 

قال رجل ألمري املؤمنني  ؟ قه كما يهرب من املوت ألدركه رزقه كما يدركه املوت((من رز 
قال:  ؟من أين يأيت الرزق إىل اإلنسان ،علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه: يا أمري املؤمنني

(.[16])"من حيث يأتيه املوت"
 

         ]أفضل ما أعطي العبد[

 ؟ : أيها العامل احلكيم ما أفضل ما أعطي العبدقال الوافد
حىت عر   ،وأعانك على شكرها، وقام خبال  اهلوى ،: العقل الذي عرفك نعمة اهللقال

 واحلسن من القبيح. ،احلق من الباطل، والضار من النافع

  ؟ وراء ذلك يرمحك اهلل: فما قال الوافد

وحقيقة اإلميان اإلخالص وصدق النية، حىت إذا عملت عماًل صاحلاً  ،اإلميان قال العالم:
فهذا هو  ،وال تطلب ثواب عملك إالَّ من اهلل ،مل حتب أن تذكر وتعظم من أجل عملك-

 -وأحببت أن تذكر وتعظم من أجل ذلك العمل  -فإن عملت عمالً  ،إخالص عملك
 عجلت ثوابه من غري اهلل، ومل يبق آلخرتك منه شيء.فقد ت

 ]المناجاة[

 ؟ فما تقول يف املناجاة :قال الوافد
والظنون  ،بقلب سليم من اآلفات ،ال تكون املناجاة إالَّ مع الرجاء واملصافاة قال العالم:

أكن يف وإن مل  ،مل أكن لغريك داعياً –والغيبات، مث تقول: إهلي إن مل أكن حلقك راعياً 
مل أكن آلياتك –وإن مل أكن لك عابداً  ،مل أكن ألعدائك مطابقاً –طاعتك مسابقاً 
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وإن مل أكن إىل اخلريات مسارعاً  ،مل أكن لغريك ساجداً -وإن مل أكن حلبك واجداً  ،معانداً 
مل أكن بكالم السوء –وإن مل أكن للحدود حافظاً  ،مل أكن لباب اخلطيئات قارعاً –

وإن مل أكن يف سبيلك  ،مل أكن ألعدائك خاضعاً –أكن يف الصالة خاشعاً وإن مل  ،الفظاً 
وكيف يرجوك من ال  ؟مل أكن لدليلك جاحداً. إهلي كيف يصافيك من ال يأتيك–جماهداً 

أنا الفريد حبرقيت عن  ،أنا الضعيف يف أركاين ،يتقرب إليك أنا املتخلف عن أقراين
وجئت إليك ملَّا عدمت  ،قد أتيتك بفاقيت سيدي ،أنا الذي مل أحقق إمياين ،إخواين
الشاهد على  ،احملصي خلطيئيت ،واملطلع على طليب ،أنت العامل جبرمي ،طاقيت
ومل أتزود من حيايت، وقد  ،وخسرت جتاريت ،كسدت بضاعيت ،الناظر يل يف خلويت ،طوييت

 أتيتك قرب وفايت.

ذهبت  ؟ من للعبد إالَّ مواله ؟امللجأوإن رددتين فأين  ؟ إهلي إن مل تقبلين فأين املنجأ
يا من ابتدأين  ،وال حتجب عين إمامي ،فال تذل مقامي ،أيامي، وبقيت آثامي

ما احليلة  ؟ما احليلة أحزاين طويلة ؟ وأكرمين بتطوله، ما احليلة أعضائي ذليلة ،بتفضله
 والتضرع،ال حيلة يل غري الرجوع ،ما احليلة وليس يل وسلية ؟حسنايت قليلة
وقراءة آيات  ،وتعفري الوجه بالرتاب، والتذلل عند الباب ،واإلقبال واإلياب ،واخلضوع
واإلقبال على مقدر األرزاق  ،وترك اإلشتغال ،والسجود لرب األرباب،الكتاب
وأنني وزفرات، وسهر  ،ورفض املناقضة، وحنني وحرقات ،وترك املعارضة ،واآلجال
فراق كل  ،فدار بال قرار،ووعظ الئم ،هائموقلب  ،وهنار صائم ،وليل قائم ،دائم
 والبني عن كل منسوب. ،حمبوب

وترك  ،ودوام النياحة مع القيام على السياحة ،يف طلب الراحة ،احليلة ترك االسرتاحة
 اخلطايا، واستعداد املطايا.

اقرع  ،وتعترب العني فتدمع ،وخيا  القلب وخيشع ،احليلة أن ختضع حىت تسمع
   اجلواب.تسمع  ،الباب



كيف أصنع يف داٍء قد متكن يف قليب حىت قطعه  ،: قد مسعت لذيذ املناجاةقال الوافد
  ؟ وأحسمه

من َعِدَم  ،وأبدى إليه شكيته ،أظهر عند الطبيب زلته -من أوجعته علته  قال العالم:
ه فهو جيلي من ،إرفع نواظر القلب إىل الرب ،من قلق فؤاده بان رقاده ،مراُده قلق فؤاده

أكتب قصة  ،كما ترجوه لغفران ذنبك ،إرفع حوائجك إىل ربك ،ويغفر الذنب ،الكرب
وارفع  ،يف وقت األسحار ،بقدم االضطرار ،االعتذار بقلم االفتقار، إمش إىل باب اجلبار

 يديك باالستغفار.

  ]البكاء[

  ؟ : فما تقول يف البكاءقال الوافد

بني أطباق  ،أن تبكي وأنت يف النار مقيمخري من  ،ألن تبكي وأنت سليم قال العالم:
واعلم أنك دخلت الدنيا عند خروجك من بطن  ،احلميم، والشيطان لك قرين خصيم

ألن تبكي وأنت يف  ،أمك باكياً عابساً، فاجتهد أن خترج منها ضاحكاً مستأنساً 
مع  خري من البكاء ،البكاء مع السالمة ،خري من أن تبكي وأنت يف وسط احلريق ،الطريق
البكاء  ،اليوم ينفعك البكاء إذا بكيت ندماً، وغداً ال ينفعك البكاء لو بكيت دماً  ،املالمة

إبك  ،إبك لقلة طاعتك ،إبك لضعف فاقتك ،خري من البكاء عند املعاتبة ،قبل املعاتبة
ابك لقلة  ،إبك لعدم إيناسك ،إبك لعظم مساوئك، إبك إلفالسك ،لكثرة معاصيك

إبك  ،إبك لكثرة وزرك، إبك لثقل ظهرك ،إبك لعدم وسيلتك،حيلتكإبك لقلة  ،عملك
إبك ملضي  ،إبك خلبث سرك ،إبك لقسوة قلبك ،إبك لظلمة قربك ،لفساد أمرك

إبك لغربتك يف  ،إبك النقطاع حياتك ،إبك لساعة موتك ،إبك لكشف سرتك ،دهرك
 ستقبال أهوالك.إبك ال ،إبك ليوم بوارك ،إبك لتوقع فراقك ،إبك لتوديع دارك ،حلدك



  

 ]أسباب قساوة القلب وجمود العين[

  ؟أستطع البكاء ومل تدمع  : كيف أصنع إذا ملقال الوافد

وما قست القلوب إالَّ من كثرة  ،ما مجدت العيون إالَّ من قساوة القلوب قال العالم:
االجرتاء على وما وقع الرضى إالَّ بعد  ،وما كثرت الذنوب إالَّ بالرضا بالعيوب ،الذنوب

 وقال يف ذلك شعراً: ،من وجود الرين ،مجود العني ،عالم الغيوب

 تزود من حياتك للممات
 أترقد واملنايا طارقات 

 أتضحك أيها العاصي وتلهو
 أتضحك يا سفيه ولست تدري

 
  

 وال تغرت يف طول احلياة  
 كأنك قد أَِمْنت من البيات
 ونار اهلل ُتسعر للعصاة
 آت بأي بشارة يأتيك

 
  

مث تطمع يف  ،وتركب الفضول ،تضيع األصول ،مع بقاء املراد ،مث قال: أتبغي صفاء الفؤاد
وقلة  ،مع كثرة الرقاد ،أتطلب املراد ،وأنت ال تتبع ما جاء به الرسول ،الوصول
إالَّ  ،لن تنال األماين ،هذا من عالمة املباعدة،أتطلب املساعدة مع قلة اجملاهدة ،اإلجتهاد
لن تنال غر   ،تسهر العيون تصبح غري مغبون ،الفاين، ال بالكسل والتواينبرتك 
وإطعام  ،وتوحيد الرمحن ،وقراءة القرآن ،إالَّ بصفاء اجلنان، وخالص اإلميان ،اجلنان
ارتفعت  ،مناجاته ([17])من طابت ،وكثرة الصيام، وطول القيام ،ورمحة األيتام ،الطعام
 وقلت فزعاته. ،درجاته

 ]مؤهالت العبد لجنة الخلود[

 ؟ مب ينال العبد جنة اخللود :قال الوافد
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وكثرة الركوع  ،بالعهودوالوفاء  ،وطاعة املعبود ،وبذل اجملهود ،حبفظ احلدود قال العالم:
 والسجود.

 ويقرأ القرآن. ،ويفعل اإلحسان ،فليخلص اإلميان ،من أراد األمان 

إالَّ بصدق التوحيد  ،لن ينال جنة النعيم، إالَّ من جاء بقلب سليم، لن تنال من اهلل املزيد
 وكثرة التحميد.

 صرب على البالء. ،من أراد العطاء ،مل يكتسب الوزر ،من أراد الرب

ال تنال  ،إالَّ برتك النعيم ،ال تنال النعيم ،إالَّ برتك شهوات الدنيا ،ال تنال شهوات اآلخرة
 ورفض احملذور. ،وجمانبة الشرور ،إالَّ بصالح األمور ،معانقة احلور

وحافظ على صالة اجلماعة، وأطعم األيتام  ،إالَّ من قام ألخيه بالنفاعة ،ال ينال الشفاعة
 يف اجملاعة.

فإنه ال بد  ،ويتثبت فيما يقول ،فليرتك كالم الفضول ،ب الشرب من حوض الرسولمن أح
 مسئول.

  

  

  

 ]الحياء[

  ؟ : صف يل احلياءقال الوافد

وتكدرت عليه  ،وحجب منه الضياء ،بُعد منه احلياء ،من عمل بالرياء قال العالم:
 وعاش يف الناس يهودياً، وحشر يوم القيامة جموسياً. ،الدنيا

  

 ]أسباب إدراك حالوة الطاعة[

 ؟ كيف أنال حالوة الطاعة :قال الوافد



وال تنال حقائق املعاين إالَّ برتك  ،إالَّ بإدمان الفكر والتالوة ،ال تدرك احلالوة قال العالم:
 األماين.

وإخالص  ،إالَّ برفض الدنيا وقصر األمل ،وال يتمكن يف قلبك اخلو  والوجل
 وهجران الكسل. ،العمل

  

 ]الورع[

  ؟ : صف يل حمض الورعقال الوافد

وبرتك  ،واختيار اجلوع على الشبع ،إالَّ بكثرة اخلو  والفزع ،ال تنال الورع قال العالم:
وقـَرُْبَت من ذي  ،ونلت لذة السهر والقيام ،وصفا عند ذلك قلبك،الشهوات والطمع
 وغفر لك الذنب. ،ورضي عنك الرب ،ووافقت أنسك،وملكت نفسك ،اجلالل واإلكرام

 إالَّ بالصرب واالستقامة. ،واعلم أنك ال تنال من اهلل الرب والسالمة

إالَّ  ،إالَّ باإلنقطاع إىل اهلل وااللتجاء. وال تنال الكرم والتفضل ،وال تنال حقائق الرجاء
 بالندم والتبذل.

 إالَّ بكثرة النياحة. ،وال تنال الراحة

إالَّ برتك  ،يف دار القرار ،ظة والرعاية. وال تنال جماورة األبرارإالَّ باحملاف ،وال تنال الوالية
 إالَّ بتفكر وتبيني. ،وال خيشع القلب ويلني ،األوزار

 وال تنال اخلو . إالَّ برتك عسى وسو .

 وال ينقى القلب، مع بقاء شيء من الذنب. ،إالَّ بإمهال االشتغال ،وال تنال االتصال

ما كان لك يف  ،وال يزول عنك اهلم ،قلبك من الدنيا غمويف  ،وال تدرك صفاء الفهم
 الدنيا خصم.

 فهو حقاً احملب. من ترك ما كان يألف، دخل اجلنة وثوابه مضاعف. ،من أنفق مما حيب



مل يكن عمله  ،ومن عمل خبال  ما يقول ،شفع له الرسول ،من يعمل مبا يقول
(.[18])مقبول

 

 أخذته الزبانية بناصيته. ،من مل يندم على معصيته

 حرم الصاحلات. ،من قصر يف الطاعات

 ارتقى يف الدرجات. ،من نافس يف اخلريات

 ومن سهى يف النهار ُفِجع يف الليل. ،من اغرّت يف الليل ُفِجع يف النهار

 عثر يف ميدان التواين. ،من ركب فرس األماين ([19])عنواهنا غنب ،من ركب الظن

 التاجر برأس ماِل غريِه مفلٌس.

  

    ]المجاهدة[

  ؟ : كيف اجملاهدةقال الوافد

والصرب على احملنة والشدة. من ال عبادة له ال  ،املباعدة والوحدةاجملاهدة يف  قال العالم:
من أمل العظيم، وهب  (.[41])يأتك اجلواب ،زاد له. من ال زاد له ال عقىب له. إقرع الباب

ال جود له. من ال ندامة  ،طلبه يف السجود. من ال سجود له ،اجلوداجلسيم. من أراد 
 ال كرامة له. ،له

 ال خري عنده. ،من ال خري فيه

 من اختار الطاعة جنا من فجعات الساعة. ،خري البضاعة الطاعة

 وقيام الليل وصيام النهار. ،ال بد من سهر األسحار

وتذلل وختشع وتفرد  ،واسهر وتفزع ،واظمأ وجتوع ،إذا أردت اجلنة فاسجد وتضرع
 تـََنْل فضل الواحد األحد.،واخضع وجترد ،وتوحد

 واعمل صاحلاً تكن لك الدولة. أهجر اجلرائم تصل وأنت سامل. ،أترك اآلثام تْأمن الصولة
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ما دعا إالَّ أجيب، وكان له من اخلري نصيب. من  ،مل يكن عليه رقيب ،من أكثر النحيب
 ومن جلأ إليه آواه. ،ومن استعان به أعانه ،ومن اكتفى به كفاه ،رغب إىل اهلل أعطاه

  

  

    ]لماذا الغفلة[

 ؟وأنا ال أسلم من الغفلة ،: كيف أكون ذاكراً قال الوافد
 ال تكون الغفلة إالَّ يف من أكثر الغفلة. قال العالم:

وأكثر  ،الزهادةوجالس أهل  ،فودع الوسادة ،إذا أردت السعادة ،من غفل وقع يف الزلل
 وممن يلهو وقد شاب. ،العبادة. عجباً ممن يسرتيح وقد تاب

 ال يضيع طالبه، وال خييب آمله اجتهد جتد. ،كان على اهلل خلفه ،ما كان يف اهلل تلفه

نال كل  ،وأبشر بالوصول. من اتصل وصل ومن ترك اجلدال ،أخلص ختلص. إتبع الرسول
 أُدخل جنة املأوى. من ندم ُكرِّم. ،خالف اهلوىمنال، وُكِفَي الشدة واألهوال. من 

  

  

 ]الحيلة في دخول باب اهلل[

    ؟ فلم يصل إىل األحباب ،فمنعه احلجاب ،: ما حيلة من دنا من البابقال الوافد

إىل أن  ،والفرق واالنتداب ،واحلزن واالنتحاب ،حيلته مالزمة القلق واإلكتئاب قال العالم:
 ويفتح له الباب.يأذن له األحباب، 

كم  ،أكثرت يف املساجد العكو ، فإنك تأمن من كل خمو  ،إذا أردت يف اجلنة الوقو 
كم من  ،مهاٍن مردود ،وكم من مصرو  مطرود ،وطارق ال يفتح له ،من مرتدِّد ال يؤذن له

  وهو من أهل عذابه. ،وكم من طامع يف ثوابه ،وال يفتح له بابه ،مظهر انتحابه
 .؟ كيف الوصول  :قال الوافد



وتضرع يف غسق األسحار، لعله أن خيفف عنك  ،صل الليل بالنهار قال العالم:
 حترم بذلك على النار. ،وتعوَّد الندم واالستغفار ،وسبح بالعشي واإلبكار ،األوزار

 ]مواعظ بالغة[

شيوخاً فصرنا  ،فصرنا كهواًل فكسلنا ،فصرنا شباباً فسكرنا ،: كنا صبياناً فلعبناقال الوافد
 ؟ فمىت نعبد ربنا،فعجزنا وضعفنا

 ؟ فأين احلجة والداللة ،وأذهبنا العمر يف البطالة ،عطلنا الشباب باجلهالة
الشباب ال يصرب على  ،ندم يف وقت خطابه ،من غفل يف شبابه قال العالم:
 ما أحسن الشباب يف احملراب. ،ويندم عند اخلطاب ،الصواب

ألنا صرب على  ؟إىل مىت اجلرأة على الرمحن ؟ متابعة الشيطانإىل مىت  ؟ إىل مىت العصيان
وضرب  ؟وهتدد مالك الغضبان ؟ ولباس القطران ؟ وجماورة احلنشان؟ مقطعات النريان
 وبتخلص من اهلوان واللوم. ،إالّ بتزوٍد لذلك اليوم من هذا اليوم ؟الزبانية واألعوان

وختا   ،ختال يف ثيابه، أما حتذر أليم عذابهوامل ،واملسرور بأصحابه ،أيها املغرور بشبابه
 شديد عقابه.

ولسان فصيح أصبح يف العذاب  ،وبدن صحيح ،وخد مليح ،كم من وجه صبيح
 بني أطباق النار ال يسرتيح. ،يصيح

 عاَجَله املوت وحل به النحيب. ،كم من شاب ينتظر املشيب

 وترابه. أخذه املوت من بني أحبابه إىل قربه ،كم من مسرور بشبابه

وعن أعمالك كلها  ،وعلى النعش حممول ،إنك إىل الرتاب منقول ،أيها الشاب اجملهول
 مالك ال ختشع. ؟مالك ال ختضع ؟ مالك ال تفزع ؟ مسئول. مالك ال ترجع

 ؟وعمرك فيما أفنيته ؟ آه من يوم يقول فيه املوىل: عبدي شبابك فيما أبليته
ولكن انظر إىل صرعته وندامته.  ،تغرت حبسنه ومالحتهوال  ،فال تنظر إىل الشباب وطراوته

 ما أحسن اإلياب بالشباب، وما أقبح اخلضاب ملن قد شاب وما تاب.



 ما بقاء الشيخ يف الدار إالَّ كبقاء الشمس على العصر يف وقت العصر.

 وناعي الفوت. ،الشيب داعي املوت

 وخيرب بالتالق. ،الشيب يؤذن بالفراق

 وباطنه انزجار. ،الشيب ظاهره وقار

 ويقرب الفنا. ([41])الشيب يبعد اجلنا

 ويقرب العناء. ،الشيب يكدر املىن

وآخره  ،وخلل يف خلل ،وملل يف ملل ،وعلل يف علل ،الشيب كسل يف كسل
 وقطع لألمل. ،وتقريب األجل ،([44])َمَكل

وهو يسيء  ،قال العامل: ما أسوأ عبد قرب منه األجل ،فلما انتهى الوافد إىل هذا احلد
 العمل.

 وهو يكثر من الزلل. ،ظهر فيه اخللل ([43])ما أسوأ عبداً 

 جفى حبائبه. ،من شابت ذوائبه

أين الراجع إىل  ،وقد ناداك املناد ؟وأنت للذنوب تعتاد ؟ أين حتصيل الزاد ؟ أين االستعداد
أين  ؟أين الباكي على أمسه ؟ أين النادم على ذنبه ؟ نفسه من اهلل ربهأين املشرتي  ؟ اهلل

أال  ،أال ترجعون إىل اهلل ،أين اخلائف للعذاب ؟أين الطالب للثواب؟ ([42])املستعد لرمسه
أال تقتدون  ؟ أال تطمعون يف ثواب اهلل ؟ أال ختافون من عذاب اهلل ،اهللتقبلون على 
 ؟أال ترجعون من العيوب ؟ أال تتقون من الذنوب ؟ بأولياء اهلل

 ؟ أال تستغفرون ملا اجرتمتم ؟ أال تعرتفون مبا اقرتفتم ؟ أال تندمون على ما أسلفتم
أما آن  ؟ آما آن للصدور أن جتزع ؟ أما آن للعيون أن تدمع ؟ أما آن للقلوب أن ختشع

أما تعلم أيها  ؟ أما آن للخاطئ أن يرجع من العيوب ؟ للعاصي أن يتزعزع من الذنوب
وُمَتتّبع  ؟أما تعلم أنك مأخوذ مطلوب ؟ العاصي أنه ال خيفى خافية على عالم الغيوب

 ؟وعلى الوجه يف النار مكبوب ؟ حمسوب
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أما ختا  أن تصبح  ؟ ك على خدك سكوبودمع ،أما تعلم أنك مفارق لكل صديق
فيا له من جسد  ؟ وعلى حر الوجه إىل النار مسحوب ؟ وأنت عن رمحة اهلل حمجوب

 وعقل مرعوب. ،وقلب مكروب ،ودمع مسكوب ،متعوب

             ]الخالص[

    ؟ : كيف أحتال يف اخلالصقال الوافد

 ؟ أما تستغفر ؟ أما تزدجر ؟ أما تعتذر قال العالم:
إين  ؟إىل مىت هذه اجلفوة والفرتة ؟ أما لك يف العواقب فكرة ؟ أما لك يف من مضى عربة

إىل مىت هذه الغفلة  ؟ وكم هذه الغرة ؟ فكم هذه الغفلة ،أخا  عليك الشقوة واحلسرة
 والقسوة احلاضرة.؟ الغامرة

يت ما أنس ؟أما حتذر برأيك ؟أما تكفر إجرامك ؟ أما متحو آثامك ؟ أما تغتنم أيامك
 ؟ أما تتأهب ملعادك ؟أما تنتبه من رقادك ؟ أماَمك

 ؟يوم يظهر كل مستور ؟أغفلت عن البعث والنشور ؟ أنسيت اللحد وضيقه وظلمته
دفنت األحباب فلم  ؟وتضيع احلقوق الواجبة ؟ إىل مىت تعلل باألماين الكاذبة

 وغيبتهم يف الثرى فلم تزدجر. ،تعترب

استحوذ  ،ويناَدْون فال يسمعون ،يوعظون فال يتعظون وال ينتهون ؟ ما للناس ال يرجعون
فالقلوب مسودة  ،وغشى على قلوهبم الران ،عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل

 ويأملون ما ال يبلغون. ،يقولون ما ال يفعلون ،واألجسام منافقة متوادة ،متباعدة

وما  ؟ : ما يأكلونأمروا بالطاعة فقالوا ،وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون
فبأي حديث  ،ويراؤون ويبخلون ،وينافقون ويَعُدون وخيلفون،ويسرقون ،يكذبون ؟ يلبسون

ويبنون ماال  ،ومينعون ماال ينفقون،وجيمعون ما ال يفرقون ؟بعد القرآن يؤمنون
وال منه عند ،ال اهلل خيافون ،ويقطعون ما ال يلبسون، ينافقون وال خيلصون ،يسكنون
وال  ،ال اهلل خيافون ،وينسون يوم يؤخذون باجلرائم ،ينامون نوم اهلائم ،ستحيوناملعاصي ي



وأعماهلم غري  ،وأفعاهلم ردية ،يصبحون على خال  ما ميسون، مهتهم دنية ،عقابه حيذورن
 وأحواهلم غري مرضية. ،تقية

  

   [؟]ماذا يفعل المؤمن بين قوٍم َل يؤمنون

  ؟ هؤالء : كيف يصبح من يصبح بنيقال الوافد

وثناٌء  ،ويل ملن له ذنب مستور ،ويعتزل منهم جانباً  ،يرضى باهلل صاحباً  قال العالم:
وهو عن  ،وباطنه حبب الدنيا مشغو  ،ظاهره باخلري معرو  ،وهو عند اهلل مثبور ،مشهور

باطنه من  ،وقلبه مثل قلب الذيب ،ثيابه أبيض من احلليب ،باب اهلل مصرو 
ظاهره  ،وهو يطمع يف الثواب وهو يف الدنيا سكران من غري شراب ،خراب ([45])التقوى

 وباطنه فيه سيماء اجلاحدين. ،فيه سيماء العابدين

فهذا  ،وأمله أمل املفتونني ،املغرتبنيسريته سرية  ،وفعله فعل اجلهال ،مقالته مقالة األبدال
 من املطرودين عن باب رب العاملني.

 ؟ ويضيعون األيام والشهور ،ويدخلون يف احملذور ،مايل أرى الناس يركبون الشرور
 ويضمرون أسرار الظاملني. ،إىل مىت يسوفون التوبة ويلبسون لباس ثياب املهتدين

ومن رأى  ،ومل ينظر إىل عيب نفسه ،إىل عيب أخيهإن أبعد الناس من اهلل بعداً عبٌد نظر 
ومل خيفف  ،من أخيه املسلم حسنة وسرتها ورأى سيئًة ونشرها كبه اهلل يف النار على وجهه

 عنه من عذاهبا شيئاً.

من مل مييز بني احلالل واحلرام أسرعت إليه سهام االنتقام. من أسف على شيء من الدنيا 
 كثر نزاعه عند موته. ،يفوته

 ـــــــــــــــــــــ
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    ]الهالك الحقير[

  (.[46]): صف يل اهلالك احلقري املفتنتقال الوافد

وخيا   ،وينتظر ماال ورمبا مل يستوفه ،هو الذي يتأسف على رزق مل يأته قال العالم:
معاند  ،فهو مرتبط بالنفاق ،ويكتم شره ،وال يرجى خريه. يظهر حزنه ،شره

قد رضي بالقيل والقال ال يسلك سبيل ،قليل النوال ([47])قريب اخلجال ،بالشقاق
 من املوت املفاجأة.وال خيا   ،النجاة

 وباطنه مع املنافقني. ،ظاهره مع أهل الدين 

ويف سبيل  ،وعند أهل اإلسالم ملوم ،فهو للقرآن مذموم ،وأغضب الرمحن ،قد باين القرآن
ومهما أدرك خطيئة ارتكبها. فقلبه ال  ،اإلحسان حمروم. كلما ظفر مبعصية افرتسها

وبذل الدين يف  ،ثر العمى على اهلدىوعينه ال تدمع. قد آ ،ونفسه ال تشبع ،يفزع
 وقد قيل يف ذلك شعراً: ،الدنيا

 مضى عمري وقد حصل الذنوب
 نطهِّر للجمال لنا ثياباً 
    وأعربنا الكالم فما حلنا

 
  

 وعّز عليَّ أين ال أتوب  
 وقد ضربت لقسوهتا القلوب
 ونلحن بالفعال فما نتوب

 
  

 ]طريق األخيار وطريق الفّجار[

 سأل اهلل تعاىل سلوك طريقة األخيار وجمانبة طريقة الفجار.أ :الوافدقال 

وحذرهم طريق املخاو   ،إن اهلل سبحانه قد بني لعباده طريق اهلدى قال العالم:
وأمرهم  ،وركب فيهم عقوالً  ،وجعل القرآن دليالً  ،بعث إليهم رسوالً  ،والردى
ومن عصى ضمنه  ،فمن أطاع وفاه ثوابه ،ومّكنهم وأعد ثواباً وعقاباً  ،وخرّيهم ،وهناهم
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وعليك بالعدل  ،فإياك والظلم والعدوان، واإلقدام على الزور والبهتان ،عقابه
 والبذل واإللطا . ،واإلنصا 

ويفرد  ،والظلم خيرب الديار ،فإن الظامل نادم ،وال تظلم أحداً 
وإن من أعظم املصائب وأكثر احلسرات يف  ،ويسخط امللك اجلبار ،الغبار ([48])ويثر ،اجلار

وال عمل  ،وال دعاُء يرفع،يوم ال شفيع يشفع ،املأخوذ بالتبعات ،تلك الوقفات
 فياحسرة،وقد زلت به قدمه، وشهدت عليه جوارحه ؟ فكيف ينفع الظامل ندمه ،ينفع

 الظامل ويا وحيه.

      ]اإلعتبار[

  ؟ : كيف يكون االعتبارقال الوافد

وعاشوا  ،وأملوا طويالً  ،وبنوا كبرياً  ،انظر إىل الذين جيمعون مجعوا كثرياً  قال العالم:
واغرتبوا عن  ،سكنوا الرتاب ؟ أو ترى هلم يف القبور أنسا ؟"هل تسمع هلم حساً" ،قليالً 

وصارت النار هلم منزالً  ،وعاينوا وباالً  ،محلوا أثقاالً  ،العقابومل يسلموا من  ،األصحاب
وال  ،وال يسمعون مجيالً  ،ال يطيقون فتيالً  ،وعرضت عليهم جهنم بكرة وأصيالً  ،ومقيالً 

وعانقوا ؟ وشرفوا البنيان ؟ وال ميلون عوياًل، أين الذين شيدوا العمران ،يرجون حتويالً 
وأقاموا  ؟ وغلقوا األبواب ؟ وملكوا البلدان ؟ ومجعوا الديوان ؟وفرحوا بالولدان ؟ النسوان
 ؟ احلجاب

وضمتهم  ،وخلت منهم املآثر، وتعطلت منهم املنابر ،أما رأيت كيف دارت عليهم الدوائر
 املقابر، وغيبتهم احملافر.

وأجسادهم  ،ودورهم بياتاً  ،ورجعت قصورهم خراباً  ،وتفرقت جنودهم ،متزقت جلودهم
 تراباً.

أين  ؟ أين أنصارهم ؟أين مراكبهم ؟ أين مواكبهم ؟ أين أحبارهم ؟ أين ملوكهم
 أين من آواهم. ؟ أين ندماؤهم؟أين وزراؤهم ؟ عددهم
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ونبذ يف رضى ربه  ،وأمريهم حقرياً. هل بقي الذكر إالَّ ملن أطاع اهلل ،أصبح غنيهم فقرياً 
يدخل دار السرور وكفي كل  ،وقدم اخلري لعقباه ،دنياه، وخالف من خو  اهلل هواه

 حمذور.

واألهنار  ،والوصائف والغلمان ،واألكاليل والتيجان ،واحلور احلسان ،دار فيها األمان
والفرش  ،واملوائد املعروفة ،والسرر املصفوفة ،والنعمة الوافية ،اجلارية، واألشجار الدانية
 والقصور املنصوبة. ،املرفوعة واألكواب املوضوعة

 تقني وحمل الصاحلني ومأوى املؤمنني قال يف ذلك شعراً:هذه دار امل

 تنام ومل تنم عنك املنايا
 وحق اهلل إن الظلم شومٌ 

 إىل الدَّيان يوم الدين منضي
 سل األيام عن نَِعم تفانت
 تروم اخللد يف دار املنايا

 
  

 تنبَّْه للمنّية يا ظلوم  
 وما زال املسيء هو الظلوم
 وعند اهلل جتتمع اخلصوم
 فتخربك املنازل والرسوم

 فكم قد رام قبلك ما تروم
 
  

  
 وقال غريه:

 أعارك ماله لتقوم فيه
 فلم تعمل بطاعته ولكن

 تبارزه هناراً مث ليالً 
 
  

 بطاعته وتعر  بعض حقه  
 قويت على معاصيه برزقه
وتستخفي هبا من سوء 

 خلقه
 
  



ال يدري أنه يقع  ،حيفر بئراً ألخيهمث هو  ،ويسهر ويقوم ،ما أسوأ حال عبٍد يصلي ويصوم
 فيه.

 قال الشاعر:

 اغتنم ركعتني زلفاً إىل اللـ
 وإذا مهمت بالزور والبا
 اغتنم ركعتني عند فراغ
كم صحيح رأيت غري 

 مقيم
 
  

 ـه إذا كنت فارغاً مسرتحياً   
 طل فاجعل مكانه تسبيحاً 
فعسى أن يكون موتك 

 بغتة
ذهبت نفسه الصحيحة 

 فلتة
 
  

 ]التواضع[

  ؟ كيف التواضع؟ : كيف أصنعقال الوافد

 !؟كيف ال يلزم التواضع والعفة ،ورزق بال كلفةٍ  ،يا عجباً ممن خلق من نطفةٍ  قال العالم:
 !؟كيف يغرت باملال والبنني ،ويا عجباً ممن خلق من ماٍء مهني

 !؟واملساكنيكيف ال يتواضع للفقراء  ،ويا عجباً ممن أصله من الرتاب والطني
والرتاب  ؟والقرب منزله ؟ ويلهو ويلعب ؟ ويضحك ويطرب ؟ كيف يفتخر ويعجب

وبعد العمارة  ؟ أليس بعد الغنا الفقر ؟ وال يتوب وال يستغفر ،وال يعترب وال يتفكر ؟ وساده
 !؟ القرب

 ؟ وآخره ميتة يف خراب ؟ ووسطه ريح يف جراب ؟ وكيف يتكرب من أوله كف تراب
من تعجله املنية إىل  ؟ كيف يطمئن بالسرور ؟ باملىن من هو عرض للفناءوكيف يفرح 

 ؟ القبور



أيها املعجب بالدنيا  ،كيف يفرح مبضاجعة النواهد، من يضاجع الدود غداً يف املالحد
 املفتخر بأهله وأصحابه. ،املختال يف مراكبه وثيابه ،وأسبابه

املعجب  ،أيها املفخور برجاله وماله ،اللحد وترابهإىل ظلمة  ،انظر إىل املنقول من بني أترابه
 بأحواله وأشغاله.

 املسرور بعلومه وآدابه. ،أيها املتطاول بعشائره وأحبابه ،أنظر إىل املقبور وتفكر يف حاله

أو نفع  ؟هل منع منه حجابه ،املختطف من بني أحبابه ،انظر إىل من قصر يف شبابه
 ؟ أصحابه

أتدري أمقبول أنت أم  ؟أعلمت ما سبق لك من املعلوم ،لومأيها اجلامع ألنواع الع
 ؟ أم حممود عند ربك أم مذموم ؟ حمروم

 أمعك خرب من الشقاوة والسعادة. ،يا صاحب العلم واإلفادة

حىت رضي عنك  ،هل علمت باحلقائق ؟ ألك أمان من البوائق ،أيها الناظر يف الدقائق
  ؟ مشهد اخلالئق ما حيلتك إن هتك سرتك غداً يف ؟ اخلالق

  ]المكين في يوم الدين[

  ؟ : أخربين من املكني يف ذلك اليومقال الوافد

من أتى اهلل بقلب  ،املكني يف ذلك اليوم من أخف يف هذا اليوم العظيم قال العالم:
 سليم.

 املتني من عر  احلق املبني.

 الشجاع من غمد السيف.

 املطاع احلازم.

 الويف من ترك العمل الدين.

 ]الحقير في اآلخرة[

  ؟ : من احلقري يف ذلك اليومقال الوافد



اخلاسر البائس، من  ،من هو للذنوب أسري :احلقري من هو يف رمحة فقري فقال قال العالم:
احلزين من كان له من الشياطني  ،من هو يف النار مقيم ،هو من رمحة اهلل آيس، السقيم

 من سلم إىل مالك. ،اهلالك ،قرين

 عند انقطاع اآلجال يـَْبطل اجلمال. ،والفخر ،احلسن واجلمال يا صاحب

كيف تطيق السالسل  ؟ ماذا العجز واإلذالل ،كأين بك يقلبك الغسال ،يا كثري األشغال
 ؟واألغالل

 إن مل تقدِّم مالك. ال تفقر نفسك وتغين عيالك. ،ما أسوأ حالك

كيف بك يف دار  ،العز وامللكةيا ذا  ،غداً نفسك إليها فقرية ،يا ذا األموال الكثرية
 يا ذا العساكر واجلنود، كيف عيشك يف دار الوقود. ،اهللكة

       ]الملك في اآلخرة[

    ؟ : أخربين من امللك يف ذلك اليومقال الوافد

 امللك من رضي عنه امللك. قال العالم:

 النبيل من استقام على السبيل.

 اخلليل من رضي عنه اجلليل.

 من األوزار خفيف. الشريف من هو

 الظريف من هو عن احلرام عفيف.

 العاقل من مل يكن عن اهلل غافل.

 ومن الفىت فقره. ،ومن الشيخ كفره ،يستقبح من املؤمن كربه

 وبالبذل مال يفوت. ،حقيق بالتواضع من ميوت

 وقيل يف ذلك شعراً: ،ومعاشه قوت ،املؤمن دنياه فوت

صنيع مليكنا حسن 
 مجيل

 فما أرزاقنا عنَّا تفوت  
 إىل قوٍم كالمهم السكوت



سرتحل عن فيا هذا 
 قليل
  

 
  

 وقال غريه:

أيها الشامخ الذي ال 
 يرام

ا هذه احلياة متاعٌ   إمنَّ
 
  

حنن من طينة عليك   
 السالم

 ومع املوت يستوي االقدام
 
  

 ـــــــــــــــــ

  

 ]الدنيا وفعلها بأهلها[

  ؟ يف هذه الدنيا وهذه أفعاهلا يف أهلها : كيف يهنانا العيشقال الوافد

 ودهرنا إىل انقالب. ،وإنَّ أعمارنا إىل ذهاب ،إنَّ بنانا للخراب قال العالم:

 ويفرق األصحاب. ،املوت يبدد األحباب

 إىل القبور والرتاب. ،املوت ينزل امللوك من القصور والقباب

 وعلينا حفظة وشهود. ،كلما عملنا معدود

 وسيئاتنا علينا معروضة. ،وأنفاسنا مقبوضة ،حمفوظةأعمالنا 

 وال نأمن من بعده ُسوء العذاب. ،لنا من كأس املوت شراب

 حىت ينال يف اآلخرة الثواب. ،طوىب ملن له يف الطاعة اكتساب

 واحلساب والعذاب. ،الويل ملن له العتاب

 واملوت يدخل كل باب من أخرجه املوت من داره مل يكن له إياب.



وال بد لنا من  ،وال بد لنا من احلساب ،ومل نستعد للممات ،غفلنا عن اكتساب اخلريات
 العرض على امللك الوهاب.

غفلنا عن  ،ما أغفلنا عن الورود يف الساهرة. غفلنا عن اإلنتحاب ،ما أغفلنا عن اآلخرة
 اإلكتساب.

 غفلنا عن القارعة. ،غفلنا عن الواقعة ،غفلنا عن اآلزفة

 مل خنف الظالمة. ،مل نذكر القيامة ،لندامةمل نكثر ا

أتظن أن ذلك خيفى على امللك  ،وغلق عليه األبواب ،يا من بارز اهلل يف السر واحلجاب
هل معك  ،إن العاصي يسقى يف النار من احلميم املذاب ،إنك يف دينك مصاب ،الوهاب

ما أسوأ  ؟ الثوابأترجو من غري الطاعة  ؟أم لك عنده خطاب ؟ ملالك خازن النار جواب
 حالك عند البعث واحلساب!!

 ما أغفلنا عن الرحلة !! ما أغفلنا عن الزلزلة !! ما أغفلنا عن الصيحة !!

 ما أجرأنا على اخلالق !! ما أكفرنا للرازق !! يا ويل كل منافق.

 إنَّا مهانون. ،إنَّا موقوفون ،إنَّا مسؤلون ،إنَّا راحلون

ال ملجأ من اهلل وال  ،هل لنا من مفر ؟ مالنا ال حنذر ،خطرإنَّا على سفر بني أيدينا 
 إىل اهلل املستقر. ،وزر

 العاقل من ترك ما يهوى ملا خيشى.

  
 قال الشاعر:

سبحان ذي امللكوت ريب 
 ليلة

 لو أن عيًنا أومهتنا نفسها
 ُحِتم الفناُء على الربية كلها

 

حمضت بوجه صباح يوم   
 املوقف

مصور مل  ([49])أن العذاب
 تطر 

 فالناس بني مقّدم وخملف
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 [؟ ]من هو الراغب

  : صف يل الراغب.قال الوافد

وال يف ثوابه  ،وال لعذابه راهب ،ما هلل طالب ،وترك الواجب ،َقلَّ الراغب قال العالم:
بل  ،وال فىًت نفُسه هلل واهب ،وال إىل التوبة منيب آيب ،وال عن الذنوب تائب ،راغب

للدنيا  ([31])مواضب جاذب ،معانق للخالئق،تارك للحق جمانب ،مدع كاذب
 والواجب.مهمل للسنَّة  ،جمالب

 بني احليات والعقارب. ،قبل الوقوع يف العذاب الواصب ،إن البكاء على أمثالنا واجب

كأن الفؤاد حجر  ،وعمل من املريد بعيد ،وقلب من النشاط شديد ،نفس من الباب طريد
 أو حديد.

 ؟أما مسعت الوعد والوعيد ؟ أيها القلب الشديد أما يكفيك الزجر والتهديد
أي عذٍر لك  ،([31])ليس لك عن اجلهل نفلة ،ودهرك مهلة ،وليلك غبطة ،هنارك عطلة

 أما ختا  موقف الذلة. ،واملودة يف غري اهلل واخللة ؟ إىل مىت العمل والزلة ؟غداً أو أي علةٍ 

وأي  ؟ عملك كله وعرضت على عامل التفصيل واجلملة أي ليل لك وأي يومإذا عرفت 
يف  ([34])؟إلىكم جتوم ؟ إىل كم تتبع عادات القوم ؟ إىل كم الغفلة والنوم؟ صالة وأي صوم
 ، كأين بك وقد أوقفت موقف اللوم.([33])مأجوماملعاصي حقاً 

أي صالح إليه  ؟ على أي توبة منت ؟ على أي وعد قمت ؟ على أي عهد اهلل أوفيت
 ؟ اهلل أو قمتهل قعدت يف رضى  ؟ هل صليت هلل خملصاً أو صمت ؟ رمت

 ؟ أي هوى لنفسك هلل خالفت ؟ أي طاعة هلل سلكت ؟ أي معصية هلل تركت
هل أعملت يف جو  الليل  ؟أي يوم صمت من خو  ذنبك ؟ أي ليلة سهرت لربك

 ؟ فكرك
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قد  ؟ وقد أضعت فهل أطعت ؟ وقد أجرمت فهل جديت ،قد أذنبت فهل اعتذرت
 ؟ هربت فهل طلبت
 وعصيت وجاهرت. ،وبارزت وخالفت ،وسوفتوتوانيت  ،تقول وخرقت

وبكيت عند هجوم  ،وتأسفت عن ترك طاعتك ،كأين بك وقد ندمت على إضاعتك
وذهب ما كان  ،ومل تنتفع بفصاحتك وبراعتك ،وخسرت يف جتارتك وبضاعتك ،ساعتك

          من قوتك وشجاعتك.

 [؟ ]لمن رحمة اهلل

  : وعدنا اهلل يف كتابه الرمحة.قال الوافد

عفا عنك ما  ،إذا عملت بالرضى ،إن رمحة اهلل قريب من احملسنني قال العالم:
وأحرقك  ،أخذك مبا بقي وما مضى ،وإن مل تعمل بالرضى ،وحرم حلمك على لظى ،مضى

 بنار لظى.

 صادق قوله. ،عظيم فضله ،وإذا رحم غفر ،وإذا عدل قبل ،إذا نظر سرت

يشفي  ،يكفي ويعايف ،والعبد ينشر ،يسرت ،بالرمحة معرو  ،عليم رحيم بالكرم موصو 
 عبده، ويويف وعده.

اقرأ كتابه  ،جتد جوابه ،كم من رزق لنا يسره. إقرع بابه ،كم من قبيح فعلنا سرته
 لك عتابه. ([32])يبني

 أقرب إليه حيسن بالوصول. ،مين بالقبولارجع إليه 

 وال خسر من عمل له. ،وال خاب من أمَّله ،وال جاع من عبده ،ما ضاع من قصده

 وجاره ال يغرق. ،وحكمه ال يسبق ،بابه ال يغلق

 والرجاء بعفوه يعلق. ،والصدور من هيبته تقلق ،القلوب من خوفه تفرق

ومن إلتجأ إليه  ،ومن أطاعه أطاعه ،أوفاه وفَّاهومن  ،ومن اتقاه وقاه ،من ناجاه أجناه
من تاجره  ،من عبده فضله ،من وحده أحنله ،من قصده قبله ،ومن استغىن به سرته ،نصره
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من توكل عليه  ،من استهداه وفقه ،من ذكره ذكره،من سأله منحه ،من أمله فرحه ،رحبه
من تواله  ،من سأله أعطاه ،من استغىن به أغناه ،من تعزز به أعزه ،من أمله صدقه ،رزقه
نال ما جيب. املفر ،من حتال بطاعته ،([35])من استأنس بذكره مل خيف وال خيب ،وااله
 وعنده املستقر. ،إليه

من للعبد إالَّ  ؟من للذليل إالَّ العزيز العلي ؟ إالَّ القويمن للضعيف  ؟ من للفقراء إالَّ الغين
(.[36])وأين يوجد إالَّ َعبده ؟ سيده

 

    ]لعل الساعة قريب[

  : كأين بالقيامة وقد قامت.قال الوافد

مبقامعها  ،وهو يف النار طريح، ثاٍو يصيح ،نعم كأين بالشاب املليح قال العالم:
يف  ؟بني أطباق العذاب يصيح. كم من شيخ كبري ،يطلب الراحة ال يسرتيح ،جريح

قد أُْطِعَم  ،ومل تكشف كربته، ومل تقبل معذرته ؟ مل ترحم شيبته ؟ العذاب املستطري
وغلل  ،وضرب باملقامع وهتدد،ب ومددوقرب للعذا ،وعري وجرد ،وسقي احلميم ،الضريع

وأنزل يف أدراك النار وأفرد، وطرد من الرمحة وبعد، وبسط له من  ،وقيد ،بالسالسل وخلد
وصب عليه العذاب  ،ومزق جلده بالسياط وبدد ،النار ومهد، وغلظ عليه العذاب وقيد

جزاء ما  يقول له: هذا  وغضب مالك الغضبان، ،فالويل له من توابيت النريان ،وجدد
ومل تتعظ   وسوفت وتوانيت مل تنته من العيب، ،وأخطأت وتعمدت،أذنبت وعصيت

والنفاق أسررت، هذا  ،الصالح أظهرت ،باملعاصي جاهرت، وبنفسك خاطرت ،بالشيب
هذا جزاء من  ،هذا جزاء من أساء وظلم العباد ،جزاء من أظهر الصالح وأضمر الفساد

هذا جزاء من أضاع ،جزاء من كان للمسلمني كثري الفسادفلت صالته وأطال الرقاد، هذا 
هذا جزاء من عصى  ،هذا جزاء من هَلَى واتبع الشهوات ،الصالة ومل يقم هبا يف األوقات

   اهلل يف اخللوات.
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 ]حال من استراح في الدنيا ولهى عن اآلخرة [

 ؟ كيف يسرتيح يف الدنيا من وعد هبذه املصائب :قال الوافد
 وخلد يف عذاب النار. ،هذه الدار  دخل ،وكسب املآمث ،من ارتكب احملارم :قال العالم

وعيوبه ال  ،يا من ذنوبه ال حتصى ،وخال يف املعاصي يف الظالم ،يا من عصى امللك العالم 
يا   ،وكثر اجلفاء، إْخسأ فيها يا مطلوب يا مكروب ،وقد برح اخلفاء ،وذنبه ال يعفى ،تنسى

 الدنيا دينك وضيعت فيها حظك. أفسدت يف ،كثري الذنوب

يا مغرور، يا من عطل  ،ياقليل احلياء ،يا كثري الريا ،يا عظيم الفضائح ،يا كثري القبائح 
يا من جعل ليله لكسب الذنوب واألوزار، يا من  ،يا من ركب الشرور ،األيام والشهور

وميسي  ،صياً يا من يصبح عا ،يا من بارز اخلالق يف وقت األسحار ،عصى امللك اجلبار
 أصبحت من رمحة اهلل قاصياً. ،ويظل الهياً  ،ناسياً 

ما حيلتك يوم  ،يا من قدم غري معذور ،يا من اطمأن إىل دار الغرور ،يا مغبون يا مثبور
! مهالً عن التفريط، مهالً عن ؟! ما أغفلك عن أخذ زادك؟ ! ما أتركك لصالتك ؟النشور
  قبل حمن ال تطاق.،ل التقاء الساق بالساققب ،مهالً قبل البني والفراق ،التخليط

: يا عجباً هلذه الدنيا ما أمكرها وأخدعها !! ما أخورها ما أدبرها !! ما أقل قال الوافد
الدنيا بالء ال جيمعها  ،ما للدنيا وفاء ،ما للدنيا بقاء ،ما أكثر ضرها !! حتلو ومتر ،نفعها

 ذو تقاء.

إىل كم أغرت  ،أغفلين عن أعمايل، ما أقبح أفعايلما  ،ما أكثر تفريطي ،ما أكثر ختليطي
كم أصر على الذنوب ال  ؟ كم أَُعّر  وال َأْعِر  ،كم ُأَخّو  وال أخا  ؟ بآمايل
 ؟ وأُْدخل احلرام اجلو  ؟ إىل مىت أقول عسى وسو  ؟كم ميهلين ريب وال أَْعرَت  ،أَْنَصر 

واستمعت  ،نسيت احلرمة ،ةكفرت النعم ،غفلت عن الطاعة ،أدخلت يف قليب الظلمة 
      النهمة.

ال حتمل  ،واندم على فعلك ،وأقبل بكلك ،وارجع إىل ربك ،اعرت  بذنبك قال العالم:
 ال تنم الليل الطويل. ،ال تستقل القليل ،الثقيل



 وأضيع الناس من ضيع يومه وأمسه. ،أظلم الناس من ظلم نفسه 

أنذل الناس من أساء عمله  ،من امنت بزكاتهأخبل الناس  ،أسرق الناس من سرق من صالته 
أندم الناس من  ،أغفل الناس من ضيع حياته ،أجلد الناس من غلب شهواته،يف خلواته

 عطل ساعاته.

من  ،التقاء أفضل البضاعة ،رأس مالك يف الدنيا الطاعة ،أقوى الناس من مات على التوبة 
 أمل اهلل أعطاه مأموله، من سأل اهلل بلغه سؤاله..

 سلي عما مضى. ،من قنع بالعطاء ،وكثر شكره ،أسلم الناس من مَخَُل ذكره 

وكيف يتوسد  ؟ كيف يهناه رقاده ؟كيف ال يهتم وال يغتم، من ال يدري أي عمل مبا خيتم
وهو ال يدري أهو من أهل الشقاوة أم من أهل  ؟ وكيف يسكن نفسه وفؤاده ؟ وساده
من هو ؟ ويقربه القرار ويأكل يف الليل والنهار؟كيف يسكن إىل الدار واجلار ؟ السعادة

   .؟ وغضب اجلبار؟موعود بعذاب النار

وأطع ربك يف  ،وال تكسب األوزار ،وال تسلك طريق الفجار ،ال تقصر يف عمل األخيار
وتورع وال  ،وجتوع وال تشبع ،وال جتمع فتفتنت ،الليل والنهار، وال تأمن فتغتنب

 القرب، وثوبك الكفن.فمنزلك  ،وخف واحزن ،تطمع

كيف يكسب اآلثام من وكل به املالئكة  ؟ من بني يديه الدواهي ،كيف يلهو باملالهي
كيف يفرح  ،واهلوام يطرح ،وللدوام ،كيف يضحك ويفرح من عليه غداً يضرح ؟ الكرام
 ؟ وَيْسرَت من ميوت ويقرب ؟ ويسرت

 ]حساب النفس [

مايل ال ؟ مايل ال أتبع عقلي ؟مايل ال أترك جهلي ؟ : مايل ال أخفف اشتغايلقال الوافد
إىل مىت  ؟ إىل مىت السهاد ؟ إىل مىت الرقاد ؟ مايل، ال أْحزِم ؟ ال أخدممايل  ؟ أجهد

 ؟ أخالف مبا أعلم



ما هكذا  ؟ أين القصد ؟ أين اجلهد ؟ أين العزم ؟ أين احلزم ؟ أما أعلم أين إىل اهلل أقدم
إىل مىت أقول غدًا أو بعد  ؟ إىل مىت أخلف الوعد ؟ ض العهدإىل مىت أنق ؟ يكون العبد

 غد.

 ما أقسى فؤادي!! نسيت معادي. ،أما أعلم أن سكين اللحد 

اآلن  ،اآلن تنقضي املدة ،اآلن ختلو احلدة ،خطريوركبت  ،قرب سفري ما أقل زادي  
اآلن أفارق  ،اآلن يغلق الباب ،اآلن يسمع الصوت ،اآلن يقع الفوت ،ينزل املوت
 اآلن أحضر إىل احلساب. ،اآلن انقل إىل الرتاب ،األحباب

 ؟مايل ال أتبع اهلدى ،مايل ال أنتهي عن اهلوى ،اآلن أعاين البالء 
 ال بد من موت. ،ال بد من يوم ،ال بد من حضر ،ال بد من سفر

 ال بد من النشر. ،ال بد من احلشر ،ال بد من القرب ،ال بد من العرض على امللك الفرد 

ال بد من اجلزاء على  ،ال بد من ارحتال ،ال بد من زوال ،ال بد من عثرة ،ال بد من حسرة 
  الفعال

سعيت إىل املعاصي  ،أخذت احلرام باليدين ،أصغيت باألذنني ،خنت بالعينني
 قطعت الرحم وعقيت الوالدين. ،حركت بالكذب الشفتني ،لرجلنيبا

 نسيت ما بني يدي. ،تتبعت هواي ،أعرضت عن موالي 

 مل أذكر ما أعرض عليه. ،غفلت عما أساق إليه 

 ومشي الرجلني. ،وبطش اليدين ،ومسع األذنني ،كأين وقد عدمت بصر العينني

ونزعت روحي وأدرجت يف  ،من أركاينوسلبت القوى  ،كأين وقد منعت اخلطاب بلساين 
ويا  ،فيا كربتاه ،وحيفظون ما ضيعت ،فويلي من مالئكة يشهدون عليَّ مبا صنعت ،أكفاين
 ويا غبناه ، ويا سْوءة حالتاه. مث قال: ،ويا شجناه ،ويا غصصاه ،ويا حزناه ،غماه

 وصحيح أضحى يعود مريضاً 
 ([37])وأطباء بعدهم حتقرهم

أين أهل الديار من قوم نوح 

 هو للموت أدىن ممن يعود  
إذ عال عنهم سعوطهم 

 والربود
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 بينما هم يف النمارق والديباج
 مث مل ينقض احلديث ولكن

 
  

 مث عاد من بعدهم ومثود
 الرتاب اخلدودأفضت إىل 

بعد هذاك الوعد مث 
 ([38])الوعيد
 
  

  

 وهو يقول: إذا مسعت من يصلي على الرسول فأجابه العالم:

 أفنيت عمرك إدبارًا وإقباالً 
فاملوت هول فكن ما عشت 

  ملتمساً 
فلست ترتاح من موٍت 

 والتعبٍ 
 أّملت باجلهل أمراً لست تدركه
كم من ملوك مضى ريب 
 الزمان هبم

 
  

تبغي البنني وتبغي األهل   
 واملاال

من هوله حيلًة إن كنت 
 حمتاال

 حىت تعاين بعد املوت أهواال
والعمر ال بد أن يفىن وإن 

 طاال
 قد أصبحوا ِعرَبًا فينا وأمثاال

 
  

 ]الصالة [

  : حد يل الصالة.الوافد قال

 وكفارة الذنب. ،وسرت العيب ،الصالة صلة بني العبد والرب قال العالم:

 وطهارة كل خطيئة وآفة. ،الصالة صلة بال مسافة 
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 ومناجاة ومداناة. ،والصالة مواصلة ومصافاة 

 وهو قائم على بساط اهلل عز وجل. ،ويطمع يف ثواب اهلل ،املصلي يقرع باب اهلل 

 تساقط عنه الوزر واآلثام. ،كرب العبد تكبرية اإلحرامإذا   

 واتبع الشرع وامللة. ،فقد أبدى من نفسه اخلضوع والذلة ،إذا توجه العبد إىل القبلة 

 وأجزل له عطيته. ،َكفََّر اهلل عنه ذنبه وخطيئته ،إذا أخلص العبد يف الصالة نيته 

 به النور واحلالوة.سطع يف قل ،إذا أخلص العبد يف القراءة والتالوة 

وكفاه اهلل  ،إذا أتبعها بالسورة، كثر يف اآلخرة سروره ،أدرك الصفقة الراحبة ،إذا قرأ الفاحتة 
إذا قام على اإلعتدال فقد نفى عنه  ،حمذوره، إذا احنىن للركوع فقد أظهر هلل اخلضوع

 اإلشتغال.

إذا تشهد على  ،واستحق من اهلل اجلود ،فقد خرج من اجلحود ،إذا هوى للسجود 
 وبشروه عند موته بدار السالم. ،سلمت عليه املالئكة الكرام ،التمام

 وفرح من مجيع األمور. ،الصالة شرح للصدور 

 وسرور يوم املعاد. ،الفؤاد  الصالة نور يف

 ولألرواح معراج. ،الصالة للقلوب منهاج 

 ومنكر.وتؤمن صاحبها من نكري  ،الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 

 وتلبس العبد اإليناس. ،الصالة تغين بعد اإلفالس 

 يناجي امللك األعلى. ،املصلي على بساط املوىل ،يف الصالة قرة العني وجالء الدين 

 وهباء يوم احلشر والنشور. ،الصالة ضياء يف القبور 

 وتورث صاحبها يف القلب النشاط. ،الصالة جيوز صاحبها على الصراط 

 وتكفر كبائر الذنوب. ،قساوة القلوبالصالة تنزع  

 ومتحو الذنب الكبري. ،الصالة تسهل العسري 

 وتطيب األخالق. ،الصالة توسع األرزاق 

 ويأمن البلوى. ،الصالة تقرب العبد إىل ربه املوىل 



 ومن قرع الباب جاءه اجلواب. ،قرع الباب ،من لزم احملراب 

وتؤمن  ،وتقرب املزار ،الصالة ختفف األوزار ،لزوم املساجد للعبادة ،عالمة صحة اإلرادة 
 من النار.

 أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. 

 لو علم املصلي من يناجي ما التفت من صالته. 

 فقد ضيع أشر  أوقاته. ،من سهل يف أوقات الصالة

 وقال يف ذلك:

اخضع لربك يف الصالة 
 ذليال
 
  

واذكر وقوفك يف احلساب   
 طويال
 
  

 كنت تالزم بابه وتدوم. ،كنت تعلم بني يدي من تقوم  لو 

 كيف خيطر يف قلبه اخلاطر. ،عجباً ممن ينادي امللك القاهر

 وال ترفع صالته إذا غفل. ،ليس للمرء من صالته إالَّ ما عقل 

 لعله يفتح لك الباب. ،عفر وجهك بالرتاب 

طهر  ،ر ظاهرككما تطه ،طهر باطنك ،كما أحضرت ظاهرك ،احضر للصالة باطنك 
 قلبك كما تطهر ثيابك.

وله عند  ،عجباً ممن يسأل اخللق وباب مواله مفتوح لكل سائل! عجباً ملن يتذلل للعبيد
 سيده ما يريد.

 أزال عنه األوزار واآلثام. ،من أطال هلل القيام 

 حرم اخلريات والصاحلات. ،من غري علة من العالت ،من أخر الصالة عن األوقات 

 حل به الذل والويل. ،الصالة إىل الليلمن ترك  

 ورفعت عنه النقمات. ،من حافظ على الصالة تتابعت عليه اخلريات 



 ما مل تكن الصِّالت من ماله وغرمه مل يبارك له يف رزقه وترك اهلل سهمه.

من  ،كثرت عند املوت سكراته ،مل تقبل حسناته. من ضيع صالته ،من أضاع صالته 
 ضيق عليه يف القرب. ،كرغفل من الصالة والذ 

    ومتامها صحة اليقني. ،الصالة عماد الدين 

 ]ثواب من يقوم الليل [

  ؟ : ما ملن يقوم الليل صف يل ثوابهقال الوافد

مل يغلبه  ،جناه اهلل من اليوم العسر. من خا  البيات ،من قام يف الليل وسهر قال العالم:
 املنام.شرد عنه  ،السبات. من حذر من احلرام

 مل يقطعها بالبطالة واملنام. ،من اغتنم الليايل واأليام 

 عدم مراده. ،فقد طمس النور من الفؤاد. من دام رقاده ،من أطال الرقاد 

حق  ([39])مل يؤدي ،خرج إىل اآلخرة بغري زاد. من تعود الوسادة ،من ألف الوطء واملهاد 
 العبادة.

 كانت اجلحيم مأواه. ،مل ينم على اخلد. من عصى مواله ،من خا  ضيق اللحد 

 قام إىل الصالة من بني النيام. ،من كسب اآلثام 

تضرع إىل ربه بإخالص. من حتقق أن الرب اطلع يف املعصية  ،من فزع من يوم القصاص 
 أسبل الدموع يف الليل على خديه. ،عليه

 هجر يف الليل نومه ومضجعه. ،من علم أن إىل ربه مرجعه 

 من حتقق أن املصري إىل اهلل والرجوع أكثر من السجود والركوع.

 وأسبل من مقلتيه الدموع. ،شرد عن عينيه اهلجوع ،من تفكر يف قبيح الرجوع 

(.[21])جد وهبوبكان له يف الليل هت ،من علم أنه مأخوذ مطلوب 
 

من غلب على  ،مل تنطبق بالليل أجفانه ،من داوم أحزانه ،من عر  عصيانه َداَوم أحزانه 
 نزع من عينيه الوسن. ،قلبه احلزن
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 مل يزل خيافه ويرجوه. ،من علم أن اهلل يدعوهشرد عنه النعاس.  ،من حتقق اإلفالس 

هل من متقرب فأنا  ،إن اهلل يقول عز من قائل: هل من داع فأجيب هل من مطيع فأثيب 
هل من متوكل  ؟ هل من سائل فأفضل عليه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ منه قريب

من هل  ؟ هل من مستعني فأعينه ؟ هل من مستغفر فأغفر له  ؟فأسوق عطاي إليه
 .؟ ([21]) مستجري فأجره

يا أهل الليل أبشروا بالسرور  ،يا أهل الليل نلتم خري منال ،يا أهل الليل دام لكم الوصال 
يا أهل  ،الليل أمنتم األفزاع واألشغاليا أهل  ،يا أهل الليل كفيتم مجيع األهوال ،واجلمال

فقد اطلع  ،يا أهل الليل عليكم بالتضرع واإلبتهال ،الليل تقر أعينكم عند انقضاء اآلجال
 عليكم الكبري املتعال.

 يا أهل القرآن معكم النذير والبيان. ،يا أهل القرآن هتجدوا بذكر الرمحن 

 ان مقامه يف اآلخرة خري مقام.ك ،وجتوع بالنهار وصام ،من سهر يف الليل وقام 

وطلبت صحبة  ،عليها حجاهبا ([24])وطا  ،يا أهل الليل قد غلقت امللوك عليها أبواهبا 
العزيز الغفار الستار، اطلب  ،وأنا امللك اجلبار ،وأرخى أهل املعاصي أستارها،أصحاهبا
أبشروا  ،أقول: يا عبادي ،ومن خيتار على مراده مرادي،وأزيد أهل ودادي ،عبادي
 وبالثواب يف معادي. ،بودادي

 : ما أجرأ العباد على املعاصي مل خيافوا األخذ بالنواصي.قال الوافد

احلمام وأنت غافل يف   ([23])كأين بك وقد غافصك ؟ وتظلم األيتام ؟ كم تغفل وتنام 
وحلول  ،أما ختا  انقطاع األيام ،مقيم على القبائح واآلثام يا من هو ،ألذ منام
 .؟ وشهادة املالئكة عليهم السالم ،احلمام

يف الليل تقبل توبة من  ،يف الليل خلوة األحباب ،الوهابيف الليل يقرع باب  قال العالم:
يف الليل جييء  ،الليل يعمر القلب اخلراب ،يف الليل يستغفر من هبت واغتاب ،تاب
 .([22])ألهل الصالة يف احملراب ،اجلواب
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يا أهل الليل أبشروا  ،يا أهل الليل خففت عنكم األوزار ،يا أهل األسحار لكم األنوار 
 يا أهل األسحار أقبلوا على اإلستغفار. ،برضا اجلبار ومرافقة األخيار األبرار

يف الصلوات صالت أقبلوا فهو ذو  ،يف املناجاة جناة ،يف صالة الليل النجاة من الويل 
أطيعوا فهو يضاعف  ،اعملوا بالصواب يفتح لكم الباب ،ذو اإلنابةهلموا فهو  ،اإلجابة

 لكم الثواب.

ارجعوا إليه  ،فهو إىل املتضرعني قريب ،تضرعوا إىل احلبيب ،سلوا األمان يا أهل اإلميان 
 يكن لكم من كل خري نصيب.

البكور  ،يا طالب املنهاج ،اإلدالج اإلدالج ،يا من هو على سفر ،السهر السهر 
الضراعة  ،يا من كثرت منه األوزار ،األسحار األسحار ،يا من يريد السرور ،كورالب

            يا من كثرت منه اإلضاعة. ،الضراعة

 ]فضل الصيام واإلقالل من الطعام[

   واإلقالل من الطعام. ،صْف فضل الصيام :قال الوافد

من شبع  ،تسبق إىل القيام ،أقل من الطعام ،تسلم من اآلثام ،أكثر من الصيام قال العالم:
 عن القيام. ([25])قعد ،غلبه املنام ومن غلبه املنام،من الطعام

والشبعان عاكف  ،اجلائع عفيف خفيف ،([26])ويرتك القلب مقروح ،الشبع يظلم الروح
 مل يزل الشيطان له متابعاً. ،من مل يزل شابعاً ،على الكنيف

 ويكثر الطمع. ،ويذهب الورع ،الشبع يكسب اجلزع

 ورضًى للجبار. ،الصوم جنة من النار

من استعمل القصد،  ،ويف املعاد سرور ،اجلوع يف الفؤاد نور ،أضاع نفسه ،أطاع ضرسه من
 مل يتبع شهوات ضرسه. ،استغىن عن الفصد، من أشفق على نفسه

ومن شبع طمع. كم من طاعة نبعت من  ،من قنع شبع ،هدم أركانه ،من أطاع أسنانه
 القناعة.ال جماعة مع  ،كم من قناعة أتت خبري بضاعة ،جماعة
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 ]المراقبة[

 صف يل املراقبة. :قال الوافد

راقب  ،أجاب له الدعوات، املراقبة تورث احملاسبة ،من راقب اهلل يف اخللوات قال العالم:
 يعصمك من هواك. ،موالك يف الليل إذا دجاك، ويف النهار إذا أضاك

وعليك يف كل  ،إليك ناظرأما تعلم أن الرب  ،وال تنَس طاعته عليك ،اذكر نظر اهلل إليك
 األحوال قادر.

 ؟ويعلم منقلبك ومثواك ؟ ويسمع سرك وجنواك ،أما تعلم أن موالك يراك
باملعاصي  ،وبارزت اجلبار ،وأخفيت ذنوبك عن اجلار ،أرخيت عليك األستار

أما ختا   ،واملالئكة احلضار ،وشهد عليك الليل والنهار ،ومجعت الذنوب واألوزار ،الكبار
وقد شاهدك أقدر  ،إىل كم تتسرت عن أعني الناظرين ؟ واخللود يف النار ؟ اجلبار عقوبة
كم  ؟ وال ختا  اخلالق وال تستحيي ؟ كم ختا  من املخلوق وتستخفي ؟ القادرين

 ؟ تنقض العهود وتستخف بالشهود
واطلع  ؟ كم رآك على املعاصي وسرت ؟ ويعود عليك وال تعود ؟ كم جترتيء على املعبود

 ؟ وغطى عليك وما شهر ؟ ك على القبائح وما نشرمن
أما تزدجر من  ؟ أما ختا  من ذنوبك ؟ أنسيت فضائحك ؟ أما تذكر قبائحك

 ؟ أنسيت من ال خيفى عليه خافية ؟ أمل ختف اهلاوية ؟ أغفلت عن الداهية ؟ عيوبك
ونقضت ما  ،وبارزته غري مرة فسرت وعفا ،وأسبل عليك أستاراً  ،قد اطلع عليك مراراً 
وسلب منك العطاء،  ،ولو شاء ألمطر عليك احلجارة من اهلوى ،عاهدته عليه ووىف

وغري  ،وبدل امسك ،وضيق عليك بالده،وكشف عنك الغطاء، وأطلع عليك عباده



هب أنه جتاوز ؟ فماذا تعتذر يف العقىب ،هب أنه سرت عليك يف الدنيا ،جسمك
ت ووىف ،وعفا أمل تستحي من  ،من خالق األرض والسماءأمل تستحي  ،أليس قد ُخريِّ

فيا حياك من قلة  ،وال ينام وال يضام ([27])أمل ختف من ال يتغاضى ،احلفظة الكرام
 وقال يف ذلك: ،احلياء

يا من شكى حافظاه 
 خلوته
السرت إذ خلوت  مل يهتك

 به
 
  

حني خلى والعباد ما   
 فطنوا

 له املنن  بر لطيف كفيٌ 
 
  

 ]فضل اإلنفاق وقبح البخل[

 : صف يل فضل اإلنفاق وقبح البخل.قال الوافد

أو تصدقت  ،أو أكلت فأفنيت ،ليس لك من مالك إالَّ ما لبست فأبليت قال العالم:
 وما سوى ذلك فوبال عليك. ،فأبقيت

مجع على نفسه مهَّه. البخل أدوى  ،من حبس درمهه ،أهان نفسه ،فلسهمن صان 
النجاة يف  ،مثل اإلحسان يف اهلل فليكثر اإلخوان ،واجلود أنفع دواء، ما ثـَقَّل امليزان ،الداء
 ما حبط العمل مبثل التعاجل والنسيان. ،القرآن

اآلخرة من اخلري حمروم. ويف  ،البخيل يف الدنيا مذموم ،مل يعدم الراحة ،من لزم السماحة
 وقلوب العباد باإلحسان. ،متلك البالد بالفرسان

من أخرج  ،فقد بالغ يف مروءته ،نال يف اآلخرة آماله. من جاد بكسرته ،من بذل أمواله
 جنى يف اآلخرة من األهوال. ،فضلة األموال

 ــــــــــــــــــــ
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      ]كيفية مجاهدة النفس[

  ؟ بالنفس حىت ترجع عن شر عادهتا : كيف أصنعقال الوافد

وليس منها إقالع وال رجوع إالَّ  ،إن النفس ال ترجع عن شر عادهتا أبداً  قال العالم:
حىت  ،بالقهر والغلبة، واجلهد والتضرع، فبالعلم واملعرفة والزهد حتبس النفس عن شر عادهتا

واملعاجلة وكثرة  ،والصربوال تدرك ذلك منها إالَّ بصدق اإلرادة  ،ترجع عن شهواهتا
وإذا ظفرت هبا حىت تردها إىل طاعة اهلل ورضاه، ووفقت لذلك  ،والعمل بالصواب ،اخلو 

فينبغي لك من بعد ذلك أن  ،واعر  له بالطاعة ؛ إذ جعل ذلك بتوفيقه لك ،فاشكر اهلل
وتـَْغِلُب  ،وخترج التخاليط واآلفات من أماكن مزرعها ،تقلع عن اهلوى وتصم أذنه

والتواين  ،وتأخري اخلري ،ووسوسة الشيطان وسرعة العجلة ،وحتذر النسيان والغفلة ،هواك
 والفخر.

واعلم يقيناً أنك ال تظفر بذلك من نفسك حىت تقهرها ومتنعها من 
والتقلب يف  ،وطولة األمل ،والبخل ،واحلسد، والرئاسة،والرياء ،والكرب ،واحلرص ،الرغبة

وخو   ،واخليانة ،والغش ،وحب احملمدة،يا، والتصنع للناسواحملبة للدن ،طلب الشهوات
ونسيان املوت والغفلة  ،والسعي للطلب مما يف أيدي املخلوقني ،الفقر
 والسفاهة. ،والسفالة ،والشح ،عنه

شكر اهلل تعاىل سعيك  ،ونقيت القلب عن آفات ما ذكرت لك ،فإذا نصرت على ذلك
دها وتقهرها ؛ ألهنا بالشر والفتنة واآلفات على ذلك، غري أن النفس ال تصلح حىت تك

وهي تزين لصاحبها تسعة وتسعني باباً  ،مولعة، هي خزانة إبليس، منها خرج وإليها يعود
من ليس  ،فكيف يسد السيل العريض،من أبواب الطاعة واخلري ؛ لتظفر به يف كمال املائة

 ؟ يعر  جمراه



وكيف  ؟ ليس يعر  شرها وهواهاكيف حيدها من  ،وكذلك النفس إذا مجحت وطغت
فكيف يعر  عدوه ودنياه من ليس خيتلف إىل  ؟ يعر  ذلك من ليس يعر  عدوه ودنياه

 ؟ وال خيالط الصاحلني؟ وال جيالس احلكماء ؟ العلماء
وال تشد على  ،وخذ احلكمة من احلكماء ،فإذا أردت النجاة فتعلم العلم من العلماء

وصرب  ،وورع شحيح ،كن أقبل عليها بعزم صحيحول ،وترخي عنها مرة ،نفسك مرة
 حىت متنعها عادة شهواهتا. ،وأمر متني ،ثخني

وال  ،وهو أن حُتَكِّم القلب على اجلوارح ،أعين إىل قلبك ،مث امجع أطرافك إىل وسطك
فتغمض عينيك  ،وال يتم لك عمل وال خيلص إالَّ هبذه الصفة ،حتكم اجلوارح على القلب

 فإن العني جاسوس القلب. ،اتعن احلرام والشهو 

 مث األذنان فال تقرع فيهما الشر واخلنا والنمائم والكذب.

مث اللسان خاصة جيب أن تنزهه من الكذب والغيبة واجملادلة والفضول واملقاولة 
وهو ترمجان القلب فمهما مل ترد الرتمجة عن القلب  ،فإهنا معدن قذارة النفس ،والشبهات

 ميوت مبادة البدن.

البطن خاصة فاحفظه عن احلرام والسحت والشبهة والشهوات فإن مورد القلب وصفاه  مث
 من طيب طعمة البدن وخبثها.

 وأما الفرج فمادمت حارساً لبطنك من اإلمتالء والشبع فأنت قادر على حفظ فرجك.

 ـــــــــــــ

  

  

    ]المريد[

  ؟ : كيف يكون املريد للعبادةقال الوافد



مث مينع نفسه من الرجوع إىل عادهتا  ،يكون قلبه جيول يف امللكوت األعلى قال العالم:
وغري مستحق ملا يدعى  ،فإن مل يكن كذلك فهو مغرور يف ما هو فيه ،وشهواهتا
كذلك القلب حمال أن  ،وهو مربوط يف حجر ثقيل ،وحمال أن يطري الطائر يف اهلوى ،عنه

مشغول  ،حمفو  بالرغبة يف الدنيا ،باآلفاتيصعد يف امللكوت األعلى وهو مربوط 
 والغفلة عن الطاعات، وقلة اخلو  ملا هو آٍت. ،والتنقل يف الشهوات ،بالتزين

 ]مقامات األولياء[

وهي اإلجتهاد يف  ،واعلم أن مقام األولياء ال يقوم به إالَّ من عمل أعمال الصادقني
والتوكل والتفويض والزهد،  ،والرتك للشهوات ،الطاعات، واإلنتهاء عن الشبهات

واحلب،  ،واملعرفة ،والقرب ،واخللوة ،واخلو ،والذكر ،والورع ،والتفكر ،واإلعتبار ،والتسليم
ومجيع ذلك ال يكون إالَّ من القلب  ،والرجاء ،واخلشية ،والصدق ،واليقني ،واإلخالص

يقبل على عبده باجلود فإن اهلل تعاىل  ،الصليب الصايف الرقيق، التارك حلطام الدنيا وعنائها
فإذا خيلت لك نفسك  ،ال يويل إىل غريه ،والعطاء ما دام العبد مقباًل على صفي عمله
وهي األخذ  ،واخترب هبا نفسك ،أنك من الصاحلني ـ فحقق ذلك خبمسة أشياء

واملوت واحلياة. فإذا وجدت قلبك مييل  ،واملدح والذم ،والعز والذل ،والفقر والغناء ،والعطاء
هذا من ختيل  ، واحدة منهن دون األخرى فاعلم أن الذي أنت تزعم باطلإىل

 مل تنل شيئاً مما ناله الربرة والصادقون. ،وأنت مغرت فيما تدعي ،النفس

فمن عر   ،فحقيقة املعرفة معرفة النفس ،ولكل صدق عالمة ،واعلم أن لكل شيء حقيقة
 نفسه فقد عر  ربه.

ومن عر  الدنيا  ،فمن عر  الرب عبده ،اهلل ورفض الدنياوحقيقة الصدق اإلنقطاع إىل 
وعمل مبا يرضيه. وأن نعيم احملب  ،ومن أحبه مل يعصه ،فمن عر  اهلل أحبه ،زهد فيها

ساعة واحدة أكثر وأحلى وأطيب وأعلى من نعيم أهل الدنيا بنعيمهم من يوم خلقهم اهلل 
عرش إله الدنيا واآلخرة حبيبهم به تعاىل إىل آخر ما يفنيهم، وإن رفيع الدرجات ذو ال



وبذكره ،وعلى بساط قربه يتقلبون، ويف جزيل كرمه يتنعمون ،يستأنسون
وسعة رمحته، ومكنون  ،قد وعدهم من جزيل عطائه ،وبالوصول إليه يفتخرون ،يتلذذون
ورضي عنهم وأرضاهم واصطفاهم، أولئك الذين اليشقى  ،ما يعجز عنه الوصف ،فضله

واجلبار  ،يدورون مع احلق حيث ما دار، واألرض هبم رحيمة،ترد دعوهتموال ،جليسهم
     فطوىب هلم وحسن مآب. ،ورمحة على عباده ،جعلهم اهلل بركة أرضه ،عليهم راض

  

 ـــــــــــــــ

 ]الصادق المجتهد[

    : صف يل الصادق اجملتهد.قال الوافد

فيما يقر به إىل اهلل يف حتريكه  ،عن اإلجتهاد ([28])هو الذي ال يعي قال العالم:
مث  ،مث جيعل اجتهاده من مجيع جوارحه بصدق تكلفه ،وكالمه وقيامه وقعوده ،وسكونه

ونومه  ،وأخذه وعطاه ،رجليهومشى  ،وبطش يديه،واستماع أذنيه ،جيعل حتريك لسانه
 يصدق بعضه بعضاً. ،ومجيع ما يكون منه يف ليله وهناره ،ويقظته

وقيامه وقعوده، وشبعه وريه ـ يوافق بعضه  ،وجوعه وعطشه ،ولباسه ،مث جيعل طعامه وشرابه
وقصداً إىل ما يوافق إرادته. وليكن ذلك من خالص  ،وجيعل مجيع ذلك صدقاً منه ،بعضاً 
املستمر يف  ،فإن الصادق احملب ،فعل ذلك كان صادقاً يف إرادته من عبادتهفإن  ،قلبه

وخيالف  ،ويرتك شهواته ،ويسهر ليله،ويظمأ هناره ،الطاعة ـ ينبذ الدنيا وراء ظهره
ويرتعد بدنه من  ،وخيلص عمله من اآلفات والتخاليط ،ويقرب أجله ،ويقصر أمله ،هواه

ومل  ،مل ينظر إليها بقلبه ،وخا  مضرهتا ،ر  مكرهاقد عز  الدنيا عنه ملا ع ،خو  اهلل
فهو  ،حذراً من الدنيا وحذراً من شرورها وفتنتها ،ومل يبطش فيها بيده ،ميش إليها بقدمه

وقد عزل عن  ،مداوم على الذكر ،فقلبه غري غافل عن اهلل ،هارب بنفسه حذراً من أهلها
وجعل ذلك  ،ه فعمره بذكر ربهوأقبل على قلب ،نفسه كل شغل شغله عن اهلل عز وجل
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هارب من الدنيا وأهلها حمافظ على  ،خالصاً هلل تعاىل فهو خائف وجل مرعوب ،صافياً 
وميلكه  ،ويستجيب اهلل دعاه،ويسلك الطريق ،فبذلك يهتدي الضال ،عمله قائم على نيته
     فطوىب له وحسن مآب. ،وخيدمه الولدان ،ويزوجه من حور العني ،من قصور اجلنة

 ]اإلخالص[

  : صف يل اإلخالص.قال الوافد

لو غطى عني الشمس أدىن الغيم ـ  ،إن مثل نور اإلخالص مثل نور الشمس قال العالم:
وإن كانت عني الشمس يف ذاهتا صحيحة  ،ضوئها على مقدار ذلك الغبار  تكدر من

وكذلك كل عمل يكون أصله هلل خاصة فهو له ،فذلك مثل الصفاء واإلخالص
فاآلفات اليت حتبط  ،وأحبط عليه عمله ،مث رمبا شابه شيء من الدنس فهو الكدر ،خالص

 العمل سبع:

 الكرب.  أوهلن:

 احلسد.  والثاين:

 احلرص.  والثالث:

 والرابع : الرياء.

 العجب.  واخلامس:

 والسادس : الشهوة.

 والسابع : البخل.

ثل الثوب اجلديد فما دخل على املؤمن من هؤالء فقد نقص إميانه ومثل ذلك م
يصيبه شيء من الدنس والغبار، فيذهب من نوره وصفائه وهبائه على مقدار  ،األبيض

وكذلك مثل اإلنسان يف  ،وإن كان الثوب يف األصل جديداً ال عيب فيه ،الغبار والدنس
وباطنه حمشو  ،فظاهره طاهر،صالته يكون يف طهارته حمكماً ويف ركوعه وسجوده حمكماً 

وخيلت  ،وزين له شيطانه ،واستعبده اهلوى ،فمن خلط فقد اغرت ،التخاليطمن اآلفات و 



ومل يستحق اسم اإلخالص، ولو أن مؤمناً بلغ من   ،والباطل حقاً  ،إليه نفسه الكذب صدقاً 
وما  ،كراماته عند اهلل أن يطري يف اهلوى ـ مل يزده ذلك إالَّ شدة وخوفاً واجتهاداً يف العبادة

إىل الرخصة  ([29])ة إالَّ ازداد عند اهلل عبادة. وما جعل اهلل للخالصازداد عند اهلل خشي
 فهو هلل أخو .،سبياًل. فمن كان هلل أعر 

وإذا   ،وجاًل حزيناً  ،خائفاً ويكون  ،فينبغي ملن أراد اإلخالص يف عمله أالَّ يسكن روعته
ومخ  ،للصفا  ([51]) ألن اخلو  واحلزن معدن ،كان اخلو  واحلزن وافقهما القبول من اهلل

بعمله اآلفات من  وكل عمل مل يكن يوجل القلب عليه فقد حفت ،اإلخالص وبنيانه
ليس يعرفها إالَّ كل  ،وإن ألعمال الطاعات آفات خمتلفة مغطاة ،حيث ال يشاء

من غري  ،والفخر واألمان ،وذلك أن الطاعة رمبا هاج من صاحبها العجب والرياء ،مطيع
وال يغفل عن ذلك يف ليله  ،فالعاقل يهتم لصفاء عمله وإخالصه ،أن ينظر هلا
         وذلك مما يدخل عليه من هوية النفس وتلبيس اهلوى. ،وحركته وسكونه،وهناره

 ]تصحيح اإلرادة[

  : صف يل تصحيح اإلرادة.قال الوافد

إذا علم اهلل من قلبك صحة اإلرادة وإخالص العمل أوصلك إىل  قال العالم:
وقمع عنك  ،وهّون عليك الصعوبة ،ومجع مشلك ،وهدى قلبك، ويّسر أمرك ،اخلريات
 وبّصرك عيوهبا وأدواءها حىت تعافها. ،وبّغض إليك الدنيا ،الشهوات

وعلم أنك ال ختتار عليه غريه ـقبل اهلل  ،وإذا عر  منك الصدق واإلجتهاد 
فإذا رءاك اهلل تعمل على احلالوة  ،وشكر عملك، وصار اجتهادك تلذذاً وحالوة ،سعيك

ب شهوتك ـ قبل اهلل منك وال تطل،وال تتبع هواك ،وال تتواىن وال ختتار عليه الدنيا
وكثر عليك عطاء  ،ونثر عليك من خمزون رمحته ،ونثر عليك من صفاء بره ،عملك
وما إذا رأيته  ،وجزيل مواهبه ومعونته ما تقر به عينك ،ومنحك من خزائن جوده ،ربك

وأورث قلبك النور والتقى  ،زادك اجتهاداً وخوفاً وعزماً ونظّر أثر ذلك عليك
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وأعطاك من عطائه مامل حتسن أن تتمىن  ،وأغناك عمن دونك ،من الدنيا والشبع ،واهلدى
  ويعطي عليه الثواب الكثري. ،واهلل كرمي يقبل اليسري ،قبل ذلك

 ــــــــــــــــ

  

  

  

 ]كيفية إخالص العمل[

  ؟ : كيف أخلص العملقال الوافد

ولزوم  ،قلة التسويفومن كمال العزم  ،إنك ال تدرك ذلك إالَّ بالعزم قال العالم:
 ومتام النية. ،الصدق

ومن متام النية إخالص العمل. ومن إخالص العمل الصدق. ومن الصدق نقاوة القلب. 
 وهي درجات الصاحلني: ،بعضها على إثر بعض ،ومن متام نقاوة القلب ستة عشر خصلة

وترك  ،ع للناسوترك التصن ،وترك التزين من نفسك ،أوهلا اإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل
واالستعداد  ،والتجايف عن دار الغرور ،والزهد يف احلطام ،ورفض الشهوات ،احلسد
واإلتصال بالذكر  ،واإلقبال إىل اهلل بكل قلبك ،واإلنقطاع عن الناس ،للموت
واحملبة له  ،والشوق إليه،واألنس باهلل يف اخللوات ،وحسن اخللق، والرأفة باملسلمني ،الصايف

    قادير اليت من عند اهلل مث اليقني، فإن اهلل تعاىل يعطي العبد على قدر يقينه.والرضى بامل

  

  

 ]الحياة الطيبة[

  :صف يل احلياة الطيبة.قال الوافد



مث  ،أقول لك ! إن احلياة الطيبة ال تدركها إالَّ خبمسة أشياء: أول ذلك العقل قال العالم:
 فهذه احلياة الطيبة. ،الغناء مبا عند اهللمث  ،مث العلم ،مث اليقني ،املعرفة

فإن لك يف ذلك   ،وخمالفة اهلوى ،فإذا أردت أن تناهلا فعليك مبنازعة النفس ومعاداهتا 
فإذا أردت أن تكون من أهل الصدق يف احلياة الطيبة فإنك تنفي العادة  ،كفاية
وال تشغل قلبك  ،رديءوأزل عن قلبك الذكر ال،ولَبِّس نفسك الصرب واخللق احلسن ،اخلبيثة

وليكن املوت عندك أحب إليك ،وأمت حرارة الشهوة من نفسك ،بغري ذكر اهلل وطاعته
يريدون  ،واجلهد الثقيل ،فإن الصاحلني من قبلك تناسوا قلوهبم باحلزن الطويل ،من احلياة

وتقفوا آثارهم ـ َفَحوِّل  ،فإن أحببت أن تسلك طريقهم ،بذلك رضى رهبم والتقرب إليه
وموهتا بقرب  ،وأذهلا بالفقر ،وأدِّْب نفسك باجلوع ،نفسك عن الدنيا وزهرهتا

فحاسب نفسك قبل  ،حىت كأنك حتاسب فيها ،وأبصر بعينيك إىل عرصة القيامة ،األجل
وتأدب بآداب الصاحلني الذين  ،واقطع نيتك عن كل شغل يشغلك عن اهلل ،ورودك إليها
وكلما حتولت قلوهبم إىل غريه ـ محلوا عليها  ،رموا بقلوهبم حنو خالقهم ،من قبلك
وأيأسوا أنفسهم  ،جهداً منهم ،وقصدوا بأبداهنم حنو قلوهبم ،ورجعوا إىل مقامهم ،بالزجر

فعند ما عر  اهلل  ،وكدوها يف طاعة خالقهم ،عن الدنيا وراحتها، وعودوا قلوهبم اجلهد
فإذا  ،وصر  عنهم العادة الرديةمنهم الصدق والثبات ـ أثاهبم بالفرح والسرور من عنده، 

واختم أذنيك عن أقاويل  ،أردت أن تكون مثلهم ـ فغمِّْض عينيك عن الدنيا
واستعمل  ،واعمر قلبك بذكره ،وانقطع إىل ربك ،واصر  قلبك عن زهرات هبجتها ،أهلها

فإنه يغنيك عن اخللق   ،واجعل قلبك مملوءاً من حمبته وتلذذ بطاعته ،لسانك يف شكره
إذا  ،وتصري حراً عن عبودية الدنيا ،وخيفف عليك املؤنة ،ويهون عليك الصعوبة ،كلهم

كثري الذكر لذيذ  ،وتصبح منري القلب ،وتسلم من األشغال ،وصلت حبلك حببل خالقك
صايف  ،قليل الغفلة، حسن الفعال ،قليل الزلل واخلطأ ،املناجاة، حريصاً على الطاعات
باهلل ال   وأنسك ،واسع الصدر، خلوتك مع اهلل ال تزولالذكر، قليل الكالم والفضول 

ولسانك  ،فبدنك مطيع،ويكثر يقينك يف قلبك ،إن كنت يف القفرة ،تستوحش



وكل حركة  ،وكل شيء منك نور ،وسعيك مشكور ،وعملك زين ،وكالمك حق ،ذاكر
        قد أعد اهلل لك النعيم يف جنَّات النعيم. ،وسكون منك حممود

 تقي العارف[]صفات الم

  : صف يل املتقي العار .قال الوافد

ورأس ماله اليقني  ،إن من صفات املتقي العار  أن يكون غذاؤه ذكر اهلل قال العالم:
وعزمه التسليم  ،وحتريكه التفويض ألمر اهلل ،ولباسه تقوى اهلل ،ومطيته اهليبة من اهلل ،باهلل
متنعم باملناجاة قد  ،مقيد باحلياء ،سجن الرهبةوهو حمبوس يف  ،وخوفه التعظيم هلل ،إىل اهلل

وله ورع، ال يشوبه  ،فهو مستأنس بطبيبه، ممكن حببيبه ،أمرضه الشوق، وأشغفه احلب
وعزم ال  ،وذكر ال يشوبه نسيان ،ويقني ال يشوبه طلب، وانتباه ال يشوبه غفلة ،طمع

ودعا ال ،يشوبه غرة وعلم ال يشوبه جهل ورجاء ال ،وتعب ال يشوبه عجز ،يشوبه تواين
وتصديق ال يشوبه  ،وتوحيد ال يشوبه تشبيه ،وتفكر ال يشوبه توهم ،يشوبه فرتة
 وتعديل ال يشوبه جتوير. ،تكذيب

وأقبل عليها بقولك  ،فعليك هبذه الطريقة فالزمها ،فهذه صفة املتقي العار 
فإن اخلري  ،ونظرك ومتييزك ،وظاهرك وباطنك ،ومسعك وبصرك،وحركتك وسكونك ،وفعلك

 والربكة حبذافريها ملن سلك هذه الطريقة.

وظفرك  ،وعلم اهلل منك اجملهود يف ذلك ـ َنظّرك عليها ،واعلم أنك إذا صدقت عليها نيتك
هبا فمن صرب على هذه الصفة أربعني يوماً ال يشوب عمله بالكدرة والتخاليط واآلفات ـ 

لبه، فيصري بنورمها إىل مجيع الدنيا وانفتح له عينا ق،اتَـَّقد يف قلبه مصباح النور
فيصرب على مصائب الدنيا  ،فيعر  عند ذلك مصائب الدنيا ومصائب اآلخرة ،واآلخرة

فإذا ميَّز  ،ألن مصائب الدنيا نعم، ومصائب اآلخرة نقم ،وخيا  من مصائب اآلخرة
 وعمل آلخرته بطيبة من نفسه، وانتبه ،بينهما واعترب ـ أقبل على خريمها عاقبة



فطوىب  ،وعمل لعقباه ،وحتصن بذكر اهلل يف دنياه ،وعر  أن اآلخرة خري من الدنيا،واطمأن
 له وحسن مآب.

 ]ماذا يجب على المتقي العارف[

  ؟ : فما جيب عليه بعد ذلكقال الوافد

ويعرفهم أهنم قد هربوا من  ،جيب عليه أن يدعو عباد اهلل إىل اهلل قال العالم:
ويعلمهم  ،وحيبب إليهم خالقهم ،إىل موالهم من بعد هرهبم منهفريغبهم ويردهم  ،رهبم

ويرغبهم بالذكر يف  ،ويلقنهم الشكر،اهلل ومنَّه ونعماه  ويعرفهم آالء ،شرائع دينه
ويعلمهم  ،وخيوفهم هجوم املوت عليهم ،وحيذرهم من معصيته ويريهم تقصريهم ،طاعته

وينشر العلم  ،وحدوا اهلل ويصدقوه ويعدلوهويعلمهم التوحيد حىت ي ،التوبة، ويدهلم على اهلل
 ولو سكت هلك العامل واملتعلم مجيعاً. ،فنشره غنيمة. وذلك فعل األنبياء والصاحلني

ومثل العامل واملتعلم مثل نور الشمس ونور العينني. إفهم لو أن رجالً بصري العينني بقي يف 
أليس يكون فيه حمتاراً، ال  ،خمرجهفهو ال يهتدي إىل شيء فيه  ،بيت مظلم، فُسدَّ بابه

حىت إذا فتح عليه الباب وخرج ورأى ضوء  ،ينتفع ببصر عينيه مادام البيت مظلماً 
حىت  ،كذلك املتعلم يكون يف بيت اجلهل موثقاً عليه بأنه ال يهتدي إىل اخلروج ،الشمس

وخيرج  ،نارة طرقهويهتدي إىل م ،ألن املتعلم يستضيء بنور العامل ،يفتح عليه العامل العار 
 فعند ذلك يكون علمه خالصاً صافياً من اآلفات. ،من ظلمة اجلهل إىل نور العلم

فالليل والنهار يف  ،ال ينتفع أبداً بضوء النهار ،فإمنا مثل اجلاهل مثل مكفو  البصر 
وال  ،كذلك اجلاهل ال يعر  ما هو فيه من ظلمة اجلهل وعمى القلب،الظلمة عليه سواء

 احلق والباطل. مييز بني

ال يدخل معه داٌء وال  ،والعلم شفاٌء وزين ،ال يداويه غري العلم ،واجلهل داٌء وشنيٌ  
إمنا هذا  ،اخلايل عن القلب ،املعلق على ظاهر اإلنسان ،وليس العلم علم اللسان ،شني

مثله مثل شبكة الصياد اليت ينثر عليها احلب للطري، وليس يريد بذلك مرافقة الطري وال 



كذلك عامل السوء ال  ،لكنه يريد أن يصطادها بذلك احلب املنثور على الشبكة ،منفعتها
وقد جعل هذا علمه شبكة  ،ولكنه يريد رضى نفسه ومنفعتها ،يريد بعلمه رضى اهلل

 يصطاد هبا حطام الدنيا.

من اآلفات السليمة  ،القانعة باليسري ،اخلائفة ،وإمنا العلم املنجي علم القلوب املنرية الصافية
وإمنا العامل الذي يعمل لآلخرة  ،وليس العامل من قد أسكره حب الدنيا،والتخاليط
مشغول خيا  أن يفاجئه املوت حبال من ،فهو منتظر للنزول واإلنتقال ،الباقية
ويف النار أحياناً، خيا  أن ،جيول بقلبه يف اجلنَّة أحياناً  ،وشره مأمون ،فقلبه حمزون ،األحوال

فليس له مهة غري تفتيش  ،وال يكون من أصحاب اجلنة ،صحاب الناريكون من أ
 وكثرة الذكر يف كل حركة وسكون. ،اآلفات

 ــــــــــــــــ

 ]عمل الغافل المتواني[

     : صف يل عمل الغافل املتواين.قال الوافد

فإذا وزنته ال مثل عمل الغافل املتواين مثل الصو  املندو ، تراه عظيماً كثرياً  قال العالم:
وليس يعر   ،يسر بكثرة عدد أعماله ،كذلك اجلاهل الغافل،يقوم يف الوزن
وال تزكية وال إخالص  ،وحيج، ويعبد، وال نور لعلمه،ويزكي ،ويصوم ،وهو يصلي ،إخالصها

وهو غافل ساٍه إن قام يف الصالة قام فيها  ،يف قلبه، وكيف ينال الربكة والنور
وإن زكى ماله ـ كانت  ،وإن صام تكلم بالرفث والغيبة والكذب ،وغفل عنها بقلبه ،جبسده

شامخ  ،وهو مع ذلك رافع رأسه ،خيرجها ال تطيب نفسه بإخراجها ،زكاته كأهنا مغرم
فإذا حركته مل تر معه من  ،يتمىن على ربه الدرجات العلى ،متطاول على الناس،بأنفه

وال له قوة يكظم هبا  ،من كثري مما يهوى وال عليه سكينة متنعه،العبادة اخلالصة قدر قطمري
وال له إصابة يف كثري مما يدخل عليه من ،وال ورع يكفه ويرده ،وال حلم حيجره ،غيظه

 الشبهات.



يرائي  ،متصنعاً للناس ،متزيناً يف نفسه ،أعمى القلب ،مث إذا حركته وجدته قليل العقل 
وهو يزعم أنه  ،على الناسويعلو  ،وهو متكرب يف عبادته ،بأعماله وهو ال يعلم

وهو يزعم أنه  ،راغباً مكباً على الدنيا ،مث تراه حريصاً  ،ويزعم أنه متواضع للناس ،خملص
 قد ارتفع بعمله فوق اخلالئق من عجبه. ،مأجور على ذلك

فال يرضى  ،حىت إذا جربته وحدثته ـ وجدته جاهالً غافالً  ،ورمبا تراه يتكلم بكالم اخلائفني
ألن ذلك ال ينفعه مع  ،ن يذم نفسه، ورمبا يعترب ويتفكر وال ينفعه ذلكمن اخلو  بأ

ولعل عنده من الروايات واألخبار ما  ،منذ دهر طويل،ولعله يظن أنه من التوابني ،غفلته
والزيادة  ،مث ليس هو يعر  من عمله ال الشبهة والكدرة ،ليس عند كثري من الناس

فإنه لو مجع فهمه ونظر إىل  ،وال مييز بني شيء من ذلكوال املضرة وال املنفعة  ،والنقصان
وكسبه، وحرصه على دنياه لعر   ،مث لو نظر يف مطعمه وملبسه ،لعر  خطاياه  نفسه

وكثرة ما خيرج من لسانه لتبني له ما  ،سوء حاله. ولو حفظ على نفسه سعي بدنه وجوارحه
دقاً يف توكله وانقطاعه إىل ربه لرتك مث لو كان صا ،يرد عليه يف يوم واحد ولعلم جراحة دينه

دنياه وعمل آلخرته ولكان حريصاً على طلب اخلري وحلذر على نفسه من سوء احلساب 
   وكثرة األهوال.

 ]المتوكل على ربه[

 صف يل املتوكل الواثق بربه. قال الوافد:

ضمن له  وقد ،وال يثق باخلالق ومن يهتم بالرزق ،: عجباً ملن يثق باملخلوققال العالم
من مل يثق بضمان مواله  ،ورد أمورك وأحوالك كلها إليه ،الرزق ثق بكفاية اهلل واعتمد عليه

 وكله إىل خدمة دنياه.

ما أعجب  [6]هود:}َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإَلَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقـَُها{ إن اهلل سبحانه يقول
إىل كم تأسى على  ،وال تشكر على ما أعطيت ،كفيتوحتزن ملا   ،أمورك !! تأمن ما ُرِهْبتَ 



وقد ضمن القوت  ؟ إىل كم احلزن على القوت ؟ وقد ضمن الرزق امللك املعبود ؟ املفقود
 .؟ احلي الذي ال ميوت

كفاه املوىل يف  ،من جعل باملوىل اشتغاله ،كثري اهلموم ،وطالبه مغموم ،الرزق مقسوم
 الدارين أشغاله.

وآواه وأعطاه ! ومن  ،وأغناه وكفاه ،مل يكله إىل أحد سواه ،مواله من وكل أموره إىل
 ومن أمل إفضاله ـ مل حيرمه نواله. ،ومن استعاذ به أجناه ،اعتصم باهلل وقاه

ساق  ،من عر  أن اهلل متكفل بالرزق ،مل خيضع ألبناء الرتاب ،ومن توكل على الوهاب
 .([54])غريه متوكل ([51])مل يكن على ،إليه أسباب الرزق. من أقر أن اهلل هو املتفضل

يف يده وجاد، من عر  أن اهلل هو املعطي مل من عر  أن اهلل هو اجلواد، سخى مبا  
مل يطلب من غريه املراد من تيقن أن اهلل  ،من عر  أن اهلل هو اجلواد،يعصه أبداً وال خيطي

 مل يعلق بغريه الفؤاد. ،ومالك البالد ،خالق العباد

يأتيك  ،الذي رفع عنك املؤنة وأنت طفل ؟ أينساك يف الكرب ؟ أتظن من غذاك يف الصغر 
كيف ال يرزقك وأنت تضرع  ،برزقك وأنت كهل الذي رزقك وأنت مغيب جنني

يرزق الدودة يف الصخرة  ،فكيف يضيع من وحده ،يرزق من جحده؟ وتستكني
فكيف يضيعك مع  ،والوحش يف القفار ،واحليتان يف البحار ،والطري يف األوكار ،الصماء

إىل منتهى  ،يرزق اجلنَّة والناس ؟ روالتسبيح يف العشي واإلبكا؟ الذكر يف الليل والنهار
 اآلجال وانقطاع األنفاس.

وال يطلبها من عند رب العاملني. عجباً ممن يسأل  ،عجباً ممن يرفع حوائجه إىل املخلوقني
وال يسأهلا ممن يسجد له كل أحد. عجباً ممن  ،حوائجه من ضعيف ال يسجد له أحد

احملتاج  ،عجباً ملن خيضع ويتضعضع للعبد الفقري وال يتذلل للغين الكبري. ،يتذلل حملتاج فقري
ويكشف  ،وال خيضع ويتضعضع للملك القدير !! الذي يعطي الكثري ،الضرير
ومن  ،وهو على كل شيء قدير. من اتقاه جعل له من أمره خمرجاً  ،ويغين الفقري ،العسري
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مجل يف فما من حكمه مهرب. من أ ،أمجلوا يف الطلب ،دعاه جعل له منهجاً وفرجاً 
 أتاه الرزق بال تعب. ،الطلب

 ؟ إذا أحرزت رزق غد فمن يأتيك باحلياة إىل غد 
 نزهت نفسي عنهم وجعلت حوائجي إىل الرب. ،ملا رأيت الناس يسألون كل معجب

 قال الشاعر:

فال جتزع وإن أعسرت 
 يوماً 

 وال تيأس فإن اليأس كفر
 وال تظنن بربك ظن سوء

 
  

فقد أيسرت يف الدهر   
 الطويل

 لعل اهلل يغين عن قليل
 فإن اهلل أوىل باجلميل

  

 وقال غريه:

لقد علمت وما اإلسرا  من 
 خلقي

 أسعى له فيعنيين تطلبه
ال خري يف طمع يديل إىل 

 ([53])طبع
  

 رزقي سو  يأتيينأن الذي هو   
 ولو جلست أتاين ال يعنيين
 وعفة من قليل العيش تكفيين

 
  

 ]شروط التائب وأوصافه[

 ؟ ما شروط التائب وأوصافه قال الوافد:
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جاء بقلب منيب.  ،واإلقبال والضراعة. من أراد احلبيب ،شروطه احملبة والطاعة قال العالم:
وتاب وأكثر  ،وبادر وعطف ،واعتذر وأنصف ،وأقر مبا اقرت ،من اعرت 
 وتبع احملكم من آيات الكتاب. ،وعمل بالصواب ،اإلنتحاب

أين الوجل يا أهل  ؟ أين اإلستغفار يا أهل اإلصرار ؟ ([52])يا صاحب احلوبة ،أين التوبة 
اعتذروا  ،فتخيبوا  ([55])توبوا وأنيبوا وال تسوفوا ؟ يا أهل اإلضاعة ؟ أين الضراعة ؟ الزلل

تدركوا  ،واصربوا على الطاعة ،واخضعوا وانكسروا ،وتذللوا واعتربوا،وازدجروا ،واستغفروا
 وتوبوا إىل اهلل مجيعاً. ،الفوز والنفاعة ارغبوا وتقربوا واندموا على العاصي وال تصروا

أين  ؟ أين العارفون ؟أين احلامدون ؟ أين العابدون ؟ أين املوحدون أيها المؤمنون:
 .؟ أين املشتاقون ؟ وأين الطالبون؟ ([56])املقتصدون

قصورها من  ؟ كيف ينامون وال يشتاقون إىل جنة عرضها السماوات واألرض
جتري من  ،واألكاليل والتيجان ،فيها احلور احلسان ،واجلوهر والياقوت األخضر ،الذهب

 .([57])والعبقري،والسندس ،لباس أهلها احلرير ،حتتها األهنار
أهلها  ،وال يبلى ثياهبا ،وال يفىن شباهبا ،هذه دار ال خترب ؟ أين اجملتهدون ؟ أين الراغبون 

 عنها مبخرجني.وما هم  ،وال حيتاجون ،وال يهرمون ،وال ميوتون ،وال يشقون ،ال يفتقرون

مالكم ال  ؟ مالكم ال تتوبون ،أيها املذنبون ،أيها املفسدون ،أيها العاصون ،أيها اخلاطئون 
أما ختافون  ؟ ألكم يف ذلك اعتذار ؟أمعكم صرب على النار ؟ مالكم ال ختافون؟ ترجعون

 .؟ ولباس القطران ؟ وطعام الزقوم ؟وشراب احلميم؟نار اجلحيم
كم  ؟ إىل كم هذه الغفلة ،وعذاهبا ال ينفد ،ومجرها ال خيمد ،يربدإن جهنم حرها ال 
فإن  ،ويرفع العمل ،قبل أن ينقطع األجل ،ارجعوا إىل اهلل يف وقت املهل؟ تعصون املعبود

 اهلل يقبل التوبة، ويكفر احلوبة.

لق توبوا إىل اهلل قبل أن يغ ،وتقرب العبد إىل عالم الغيوب ،التوبة متحو عظائم الذنوب 
بادروا بالتوبة  ،راقبوا اهلل ،خافوا اهلل ،احذروا اهلل ،ويقع العقاب ،وحيضر احلساب ،الباب

 (.[58])  قبل األخذ بالكظم ،قبل زلة القدم ،قبل الندم
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ارجعوا  ،قبل األخذ بالنواصي  ،([59]) تصبح من رمحة اهلل قاصي قبل أن ،تب أيها العاصي
 قبل أن يكون الباب حمجوب. ،إىل اهلل بالقلوب

 العذاب الشديد.تنجوا من  ،تقربوا بالتوحيد إىل امللك اجمليد ؟ أين أهل التوحيد

هو الشفيع  ،تقربوا بالقرآن إىل امللك الدَّيان تنجوا به من عذاب النريان ،يا أهل القرآن 
هو  ،هو احلجة ،هو السبيل ،هو الدليل ،هو الشاهد عليكم ،هو الرفيق لكم ،فيكم
وقت ويف  ،أكثروا قراءته بالليل والنهار ،وردوا أقوالكم فيه ،أعرضوا أعمالكم عليه ،احملجة
ال ختسروا  ،وعلى ما تنطقون به شهود ،فإن املالئكة معكم عند قراءته قعود ،األسحار
ال  ،ال تسيئوا األعمال ،ال تبخسوا املكيال ،ال تذكروا البهتان ،ال حتلفوا األميان ،امليزان

ال  ،ال تؤذوا اجلريان ،ال حتلوا احملرمات ،ال تغلوا الزكاة ،ال تضيعوا الصالة ،تصحبوا األنذال
 تطيعوا الشيطان.

أيها اخلائن بالعني  ،توبوا إىل املطلع عليكم يف اخللوات ،أيها املضيعون للصلوات 
 تب إىل امللك اجلواد، قبل أن يسلط عليك مالئكة غالظ شداد. ،والفؤاد

 تب إىل اهلل قبل أن تلبس سرابيل القطران. ،أيها املؤذي للجريان 

 إىل اهلل من اكتساب السيئات، وتضرعوا إىل اهلل بالدعوات.أيها املانعون للزكوات توبوا  

تب إىل  ،تب إىل اهلل قبل الويل والثبور. أيها الباهت املغتاب ،يا صاحب الكذب والزور 
 قبل أن تذوق أليم العذاب. ،اهلل الواحد الوهاب

 أيها احلالف لألميان تب قبل أن تزور النريان. 

 وقال يف ذلك شعراً:

 مرك أيامهأسلفت من ع
 حىت إذا القوة زالت وقد
 تبت إلينا يف صدور احلياة
 فـأنت عندي مبحل الرضى

  

 كأنك يف غمرات اخلطل  
أقعدك العجب وحل 

 ([61])الكسل
 مستعجماً قبل كثور اخلجل

 عفونا لك كل الزللوقد 
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 وقال آخر:

تصن عْرضاً ومل ختَش  إذا مل
 خالقاً 
 
  

ترض خملوقاً فما شئت  ومل  
 فاصنع
 
  

 وقال غريه:

 إذا أمسى وسادي من تراب
]فهنئين 
 وقالوا([61]) أصيحايب[

 
  

 وبت جماور الرب الرحيم  
لك البشرى قدمت على  

 كرمي
 
  

 ]وصف هيئة التائب[

 صف يل هيئة التائب. قال الوافد:

ويتأسف على ما  ،إىل عصيان املعبود ،هيئة التائب العزم على أالَّ يعود قال العالم:
من على ما قدم  ،يندم بالقلب ،ويرجع مما عر  ،ويندم على ما أسلف ،اقرت 
فهو مشفق من  ،ويقل النوم ،يكثر الصوم ،ويبكي ويستكني ،يرجع إىل اليقني ،الذنب
قليل  ،منقطع كالمه ،متبادر دموعه ،ظاهر خشوعه ،مطرق بني إخوانه ،عصيانه
وال  ،صحيح قوله ال ينقض عهده ،كثري شغله ،يسري أكله ،مستهام قلبه ،دائم كربه ،منامه
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ويعر  انتقاصه إن طلبته وجدته يف  ،يطلب خالصهوال مينع رفده  ،خيلف وعده
 وإن سألته خياطبك بَعرْبته. ،فكرته

 وال تكف دمعته. ،وال تزول رقته ،ال تسكن حرقته

غريب يف أهل  ،فهو حقري عند نفسه ،ومن جالسه تاب من زلته ،من رآه انتبه من غفلته
باك  ،رافض ألسبابه ،ثوابه طامع يف ،نادم على ذنبه، ملتمس ملا به ،جنسه. كرمي على ربه

 متني الورع. ،عظيم الفزع ،كثري الوجع ،على سيئاته

شاكر ذاكر، خجل  ،صادق رجوعه. معترب مفكر ،ظاهر خشوعه، غزيرة دموعه
ويطلب  ،ينتظر امليعاد ،ساجد تضيق به البالد، ويسأم من صحبته العباد ،واجد ،وجل

 وحزنه يف كل نفس جديد. ،وعمله كل يوم يزيد ،جهده شديد ،حتقيق الوداد

 وال يطلب الرخص. ،يتجرع الغصص

 رافض للطرب ظاهر احلزن والنصب. ،مواضب على التعب ،مالزم الكرب ،دائم الطلب

 حذر من كل اجلهات. ،قليل اإللتفات ،مغتنم الساعات ،ضيق األوقات

 كأنه مقيد مسجون. ،وجل حمزون ،خائف غري أمون ،ماله هدوء وال سكون

 خفيف املؤن. ،ونفسه ذائبة خو  اهلجران حنيف البدن ،أصفر من خدمة الرمحنلونه 

 حريص على طلب اجلنان. ،مستقيم اللسان ،سليم اجلنان ،سقيم األركان

 منقطع من العالئق، متمسك باحلقائق. ،وال يبايل باخلالئق ،ال تصده العوائق

    التعب.وينجو من  ،فهو يف الطلب، إىل أن يصري إىل الطرب 

بئس العبد جاوز احلد  ،بئس العبد سهى وهلى، وبئس العبد عبد طغى وبغى قال الوافد:
قد وصفت  ،والسيد احلليم ،أيها العامل احلكيم ،بئس العبد عبد ظلم واعتدى  ،وتعدى

فجزاك اهلل عين خرياً وبوأك  ،وحذرت مما هو آت،فأبلغت يف الصفات ،أهل النجاة
    النادم على ذنبه. ،لربه صف يل احملب ،سروراً 



 ]أوصاف المحبين لربهم النادمين على ذنبهم[

وحيبونه عبادة حيبهم  ،وحيبونه أملاً حيبهم إرادة ،أوصا  احملبني حيبهم اهلل كرماً  قال العالم:
 وحيبونه خدمًة حيبهم تفضاًل، وحيبونه تذلاًل. ،رمحةً 

وسرتك وآواك. احملب  ،إذا أحبك أغناك ،([64])وإذا أحببته قربك وشوقك ،إذا أحبك سرتك
 عينه ال تنام، مهته الصالة والصيام.

وإذا  ،وإذا أضاهم الصبح فرقوا. وإذا قرأوا القرآن صاحوا ،أهل احملبة إذا جنهم الليل أَرقوا
 ذكروا ذنوهبم ناحوا.

 من كان باهلل أعر  كان من اهلل أخو .

ويضحك الناس  ،ينام الناس وال ينام ،ومن خا  هرب ،من رجا طلب ومن أحب تقرب
وتشيد اإلميان. إن اهلل  ،األحزان هتد األركان ،املصاب الذي يدعو وال جياب،وال يضحك

(.[63])حيب كل قلب حزين
 

 عمارة القلب اخلراب.

كالم احملزون يف خلوته يقول: كأين بك وقد غرغرت قرارة  ،احملزون يفتح له الباب
كأين بالغطاء وقد كشف،  ،[31]القيامة:ِإَلى رَبَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساُق{وقيل } ،الفراق

كأين بك يف اللحود  ،وبالوعيد وقد وجب،كأين بالوعد وقد اقرتب ،وقد صر وبالعطاء 
وهبذا العمر  ،كأين هبذا الضياء وقد أظلم ،كأين باملظلوم وقد تعلق بالظامل ،مضاجع للدود
كأين هبذا اجللد وقد  ،وبالليل والنهار قد بادى ،كأين باملنادي وقد نادى ،وقد انصرم

      حتته البساط.وطوي من  ،ذهب عنه النشاط

 ]التجربة[

 صف يل التجربة. قال الوافد:

واطلب  ،حىت تكون تعلم التجربة ،تصحب أهل املعرفة وحتفظ التجارب قال العالم:
 ألن ذلك للصادقني املريدين هلل. ،مرادك بالصدق
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 ]اإلرادة وكيفية الوصول إلى مقام األولياء[

 ؟ فبأي شيء أجد اإلرادة بالصدققلت:
 باستماع احلكمة. قال:

 ؟ أي احلكمةقلت:
 حكمة الذين يدعونك إىل اهلل. قال:

 ؟ فإذا وجدت اإلرادة أي شيء أفعلقلت:
َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرَءاَن (3)ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه َقِلياًل (4)قال: }ُقِم اللَّْيَل ِإَلَّ َقِلياًل 

 .{(2)تـَْرتِياًل 
 ؟ ذلكبأي شيء أفعل قلت:
 بقلة الطعام وقلة الكالم. قال:

 ؟ كيف أصرب على اجلوعقلت:
 بذكر املقام. قال:

 ؟ وما املقامقلت:
 مقامك بني يدي اهلل سبحانه يوم القيامة. قال:

 ؟ وكيف أصرب عن الكالمقلت:
 عن كالم الفضول. ([62]) أكثر ذكر اهلل حىت جتد حالوته تلهيك قال:

 ؟ ومن يقدر على ذلكقلت:
 الذي يريد أن يصل إىل ربه. قال:

 أدخر يل ما أيسر علي من ذلك.قلت:

 عليك بكثرة الدعاء والتضرع، حىت يأتيك املعونة من اهلل سبحانه. قال:

 ؟ كيف يصل العبد إىل ربهقلت:
 وصل إليه بقلبه. ،وأدمن على شكره ،إذا صرب على ذكره قال:
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 ؟ بأي شيء يصلقلت:
 مث عر  وأيقن وعلم أنه ال يصل إىل ربه إالَّ به. ،باجلهد الدائم وكثرة الدعاء والتضرع قال:

 ؟ أي شيء ينجو العبد من ربهقلت:
 أنه ال ينجو منه إالَّ به.مث عر  وعلم وأيقن  ،برتك الذنوب قال:

 ؟ أرأيت العبد إذا وصل إىل ربه أيسكن عنه الوجل واخلو  أم القلت:
 ال. قال:

 ؟ مل وهو على يقني من ذلكقلت:
 من اليقني يكون خوفه ووجله. قال:

 ؟ أو يكون طالباً لرزقهقلت:
 نعم يكون شديد الطلب لرزق اآلخرة. قال:

 أعين رزق الدنيا.قلت:

 يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب. من كان قال:

 ؟ كيف يكون واثقاً برزقه موقناً قلت:
 كما يكون موقناً باملوت واثقاً مصدقاً أنه ال بد أن ينزل به. قال:

 ؟ ما عالمة احملبقلت:
 ال يشبع من قراءته. ،يقرأ القرآن ويكون قرة عينه قال:

 ؟ كيف خيافه وحيبه من قلب واحدقلت:
مثل النار  ،واحلب له يف خوفه منه ،واخلو  منه يف حبه له ،ألنه حمب لواحد قال:

وال يكون بذا نور بال ناٍر، أال ترى إذا غلب النار تنوُّرُه يقع عليه  ،فاخلو  نار واحلب نار
 والنور نار السراج. ،وال يقال فيه نار ،فيقال: يف البيت نور،كالسراج يف البيت ،اسم النور

 واحملبة معه. ،غلب اخلو  على العبد ـ يقال له: خائفإذا 



فإذا كمل اخلائف على ما وصفت  ،وإذا غلبت احملبة على العبد ـ مسي حمباً واخلو  معه
فكذلك احملب  ،فوقدت منه املصابيح فنوَّر البيوتات كلها والظلمات ،لك غلب بنوره ناره

كالمه  ،نفسه فهو كاملصابيحوجنا من حناسة  ،إذا كمل يف اخلو  كما وصفت لك
ومدخله نور فهو نور من قرنه إىل قدمه، كاملصابيح فكل  ،وصمته نور، وعلمه نور ،نور

وأحواله نور إىل اهلل  ،متصل بنور امللكوت األعلى قلبه مع اهلل حبالوة حبه ،حتريكه أبداً نور
 وطوىب ملن رزقه اهلل ذلك. ،فطوىب له وحسن مآب ،يف ذكره

 : صف يل املتقلب يف جوعه.قال الوافد

 : املتقلب يف جوعه كاملتشحط يف سبيل اهلل وثوابه اجلنة.قال العالم

 .؟ ما عالمة العار قلت:
 وال يستأنس بغريه. ،أن ال يفرت من ذكر ربه قال:

 .؟ ما أنفع اخلو  يلقلت:
تصري  وألزمك الفكر فيما ،فأطال منك احلزن على ما فاتك ،مامل جيرك على املعاصي قال:

 إليه يف آخرتك.

 .؟ ما أنفع الصدق يلقلت:
 وتنفي الكذب يف مواطن الصدق.- ،أن تقر بعيوب نفسك ومساوي عملك قال:

 .؟ فما أنفع اإلخالص يلقلت:
 ما نفى عنك الريا والتزين يف اجلماعات. قال:

 .؟ فما أنفع احلياء يلقلت:
 ما يكره.وأنت تأيت  ،أن تستحي من اهلل أن تسأله ما حتب قال:

 ؟ فما أنفع األعمال يلقلت:
 وكانت منك مقبولة. ،ما سلمت من آفاهتا قال:

 ؟ ما أنفع العلم يلقلت:



 وكنت به عامالً. ،وازددت به ورعاً  ،ما نفى عنك اجلهل قال:

 ؟ ما أنفع التواضع يلقلت:
 وأمات عنك الطمع والغضب. ،ما نفى عنك الكرب قال:

 ؟ فأي اجلهاد أفضلقلت:
 جهاد النفس األمارة بالسوء حىت تردها إىل قبول احلق. قال:

 ؟ فأي املعاصي أضر عليَّ قلت:
 عملك الطاعات باجلهل. قال:

 فهو أضر عليَّ من أعمال املعاصي باجلهل.قلت:

 نعم. قال:

 ؟ وكيف يكون ذلكقلت:
 .؟ عقاباً وختا  عليها من اهلل  ،أليس تعلم أن أعمالك املعاصي ال ترجو هبا ثواباً  قال:

فأنت تلتمس هلا من اهلل  ؟أليس تعلم أن أعمالك باجلهل فاسدة قال: ،بلىقلت:
 وقد استوجبت عليها من اهلل عقاباً. ،ثواباً 

وبني ذنب تأمن فيه  ،واخلو  طاعة ،فكم بني ذنب خيا  منه عقوبة قال: ،بلىقلت:
 العقوبة واألمن معصية.

 فما تراين يف اإلستئناس بالناس.قلت:

إذا وجدت عاقالً قد زهد يف الدنيا ورفضها فأنس به، واهرب من سائرهم كهربك  :قال
 من السباع.

 ؟ فأي املواضع أخفى لشخصيقلت:
 وال حييط بك فيه فتنة. ،وكل موضع ال جييك فيه شهرة ،صومعتك وداخل بيتك قال:

 ويسلمون من شري. ،دلين على عمل أسلم به من شر اخللققلت:



وكرهت هلم ما تكره  ،وأحببت هلم ما حتب لنفسك ،يف قلبك غل ألحدإذا مل يكن  قال:
 وحلق هبم خريك. ،هلا سلموا من شرك

 ؟ ما عالمة مؤثر الدنيا على اآلخرةقلت:
 الذي ما يبايل مبا ذهب من دينه إذا سلمت له دنياه. قال:

 ؟ ما عالمة الكذب يف العبدقلت:
 إذا كثر كالمه فيما ال يعنيه. قال:

 ؟ عالمة قلة الكذب فماقلت:
 كراهته لكثرة الكالم. قال:

 ؟ أخربين ما حياة العبدقلت:
فإذا ثبت اإلميان يف باطن قلبه فمنه يهيج ما  ،اإلميان واليقني واخلو ، والتوكل جناته قال:

فإذا  ،وهي أعمال سائر القلوب ،من الصدق واخلو  والتوكل وحسن الظن ،سألت عنه
 وبان عليه الصالح. ،اللسان واجلوارحصح ذلك يف القلب ظهر على 

 ؟ فما أرجو به صالح قليب إذا أنا عملتقلت:
والتفكر فيما تصري إليه بعد  ،ومراقبة املوت ،وخو  اإلنقطاع للعمر ،التيقظ قال:
 وطول األمل، ونسيان املعاد. ،والغفلة ،املوت

 ؟ ما عالمة اإلخالصقلت:
 اىل.الندم واإلستقامة على طاعة اهلل تع قال:

 ؟ ما عالمة الورعقلت:
 ورفض الشهوات. ،ترك الشبهات قال:

 ؟ ما عالمة أهل التقوىقلت:
 إنه ليس مأخوذ غريك. ،وتسيء الظن بنفسك ،ترك ما فيه بأس ظاهراً وباطناً  قال:

 ؟ من أي شيء أكثر ذكرهقلت:



 فهو حصن املوت وترسه. ،قراءة القرآن قال:

 صف يل مخ الزهد.قلت:

والفرار  ،وترك خمالطة أبناء الدنيا ،وامتناع السؤال للخلق ،الطمع عن القلبقطع  قال:
 وصحة العزمية. ،وحسن النية ،وصدق اإلرادة ،منهم

 ؟ مىت أعلم أين مطيع لريب حق طاعتهقلت:
ألنه مطيع من  ،أطاعك ملا سألته ،ومل يفقدك حيث أمرك ،إذا مل جيدك حيث هناك قال:
 أطاعه.

 ؟ فما طاعته يلقلت:
 وال ميل من برك. ،جييب دعاك قال:

 ؟ كيف أجاهد نفسيقلت:
وحترسها عن الرياء  ،وتلزمها قيام الليل ،وتقطعها بالصوم ،جتوعها عن طعام الدنيا قال:

 وتستقل عملها بعد ذلك. ،والعجب

 ؟ أي شيء أقرب إىل اهلل تعاىل من عمل القلوبقلت:
 العلم باهلل والشكر له. وبعده ،اليقني هو أقرب إىل اهلل تعاىل قال:

 ؟ ما عمارة القلبقلت:
 اخلو . قال:

 ؟ ما حياتهقلت: ،احلزن قال: ؟ ما طهارتهقلت:
 الذكر والتفكر. قال: 

 الغفلة وطلب الدنيا وأكل الشبهة. قال: ؟ ما قساوتهقلت:

 ؟ ما دواؤهقلت:
ضرع إىل اهلل يف والت ،مع التفكر يف اخللوة ،وقراءة القرآن ،اجلوع سراً عن الناس قال: 

واحلزن الدائم يف  ،والتجرد عن أشغال الدنيا ،والرغبة يف جمالس املذاكرين ،أوقات الغفلة



والتواضع هلل  ،وكثرة ذكر اهلل تعاىل ،وذكر املوت يف كل ساعة ،مع طول الصمت ،القلب
 واإلعتبار هبم. ،والنظر يف األموات ،تعاىل

 ؟ كيف تكون مراتب التوبةقلت:
ورجل تاب من الذنوب وترك الدنيا وأقبل  ،تاب من الذنوب ولزم الطاعات رجل قال:

ورجل تاب من الذنوب واختار اهلل على الدنيا واآلخرة وعلى مجيع  ،على اآلخرة
 والثالث تائب صديق عار  متقرب.،والثاين تائب زاهد ،فاألول تائب ورع ،اخللق

 ؟ أخربين عن شر األشياءقلت:
 الكفر باهلل. قال:

 نعم. قال: ؟، أله زوجةلت:ق

 النفاق. قال: ؟، ما بعده أشر منهقلت: ،البخل قال: ؟ منقلت:

 ؟ أخربين ما أفضل ما أعطي العبدقلت:
وأعانك على شكرها وقام  ،ما عرَّفك نعمة اهلل قال: ؟ فما أنفع العقلقلت: ،العقل قال:

 خبال  اهلوى.

 ؟ فما عالمة العقل يف العبدقلت:
 واحلسن من القبيح. ،والضار من النافع ،احلق من الباطلأن يعر   قال:

 ؟ فما أنفع النعم معرفًة بعد نعمة العقلقلت:
 اإلميان باهلل. قال:

 .([66]) ([65])أداء ما افرتض اهلل عليك قال: ؟ فما حقيقة ذلكقلت:
 ــــــــــــــــ

 تم الكتاب والحمد هلل المنعم الوهاب

 ــــــــــــــــــــــــــ
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يف األصل: ظنن على كلمة "املفتنت" بعد أن أحلقها بني السطور فوق )احلقري(.  .46
 

منه، وسوء احتمال الغىن، كأن يأشر ويبطر كذا يف األصل قال يف القاموس: واخلجل حمركة: أن يلتبس األمر على الرجل فال يدري كيف املخرج   .47

  عنده، والربم والتواين عن طلب الرزق، والكسل، والفساد....
 

 قال يف القاموس: الثرُّ التفريق والتبديد.  .48

ما يف املعاد. )خ(.  .49
 

مشغو  بالدنيا طالب صح. )خ(  .31
 

  كذا يف األصل.  .31
 

  خرياً أو شراً. يف القاموس: جام جوماً: طلب شيئاً   .34
 

كذا يف األصل.  .33
 

  كذا يف األصل، ويف تأويله اقرأ التعليق السابق على قوله "يأتيك اجلواب".  .32
 

كذا يف األصل.  .35
 

كذا يف األصل.  .36
 

ختوفهم "نخ".  .37
 

يف بعض هذه األبيات إشكاالت وزنية وقد أثبتها كما هي يف األصل.  .38
 

كذا يف األصل.  .39
 

ذكر صاحب القاموس أن من معاين اهلبوب اإلنتباه من النوم، ونشاط كل سائر. .21
 

كذا يف األصل.  .21
 

قامت. )خ(.  .24
 

  يف القاموس: غافصه: فاجأه  .23
 

يف األصل: يف الليل جييئ اجلواب الليل ألهل الصالة. ولعل الزيادة يف األصل وقعت سهواً.  .22
 

  بعد. )خ(.  .25
 

ولعله على لغة ربيعة، لتوافق السجعة األوىل.كذا   .26
 

    يف األصل تقرأ: يناضى، وقد ظنن يف احلاشية بأهنا يتغاضى، ولعلَّها هي الصحيحة.  .27
 

ال يعجز. )خ(.  .28
 

للمخلص. )ظ(.  .29
 



  يف األصل معدناً للصفا.  .51
 

إىل. )خ(.  .51
 

متوسل. )خ(.  .54
 

  كذا يف األصل.  .53
 

حلوبة: الذنوب.ا ـ  .52
 

  تسرفوا. )خ(.  .55
 

  املقتدون. )خ(.  .56
 

البالغ يف كل شئ. ـ  .57
 

  قال يف القاموس: والكظم حمركة: احللق، أو الفم، أو خمرج النفس.  .58
 

  كذا ولعله على لغة ربيعة لتوافق السجعات.  .59
 

الفشل. )خ(.  .61
 

  يف األصل: فهنئوين أصحايب.  .61
 

وشرفك. )خ(.  .64
 

احلزن. )ظ(.  .63
 

  كذا يف األصل، وقد تقدم تأويل مثل ذلك يف تعليق سابق.  .62
 

لصالة والسالم قال يف األصل: متَّ ]نسخ[ هذا الكتاب مبن اهلل وكرمه وإعانته ولطفه وتوفيقه فله احلمد على ذلك محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، وا –  .65

هـ أربعة ومخسني وثالمثائة وألف سنة من 1352الطيبني الطاهرين آمني، يوم اإلثنني ثاين وعشرين من شهر شعبان من سنة على سيدنا حممد وآله 

البهلويل  اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم بقلم مالكها احلقري املعرت  بالذنب والتقصري عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد بن قاسم

قب خوالن وفقه اهلل آمني.الفياضي املل
 

وأقول كما قال القائل:
 

 مت الكتاب ولست أحصي شكر من

وأمدين مبسائل من هذه
 

 أوالين التمكني واإلمهاال  .66

وأعانين سبحانه وتعاىل
 

  
منصور املؤيدي أيده اهلل تعاىل وأطال مت لنا حبمد اهلل تعاىل مساع هذا الكتاب اجلليل على سّيدنا وموالنا اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن   - .66

بقاه، واحلمد هلل أوالً وآخراً، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين.
 

يم بن علي بن جمدالدين بن حممد املؤيدي، إمساعيل بن جمدالدين بن حممد املؤيدي، علي حممد فارع احلمزي، هادي حسن هادي احلمزي، وكتب/ إبراه

دالدين بن حممد املؤيدي، وفقه اهلل تعاىل.جم
 

 


